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Qual será a forma de um romance cujas 

personagens jamais estão formadas? 

MICHEL ZÉRRAFA (2010:82) 

 

 

Neste grande período romanesco em que 

a subjetividade se expande por 

fascinações aventurosas, mesmo 

criticando o mundo a ponto de 

desagregá-lo - este mundo que não passa 

de falsas aparências - , a pessoa aparece 

como um mar cujas personagens são as 

vagas. 

MICHEL ZÉRRAFA (2010:149) 

 

 

 

 

 

 

 

 



RESUMO 

                                                                          

Observa-se na narrativa moderna uma busca cada vez mais frequente por atribuir às 

personagens uma natureza ampla, complexa, distanciada dos seres definidos e bem 

delimitados da narrativa tradicional. Com este trabalho, objetivamos desenvolver um 

estudo em torno da personagem Marcela no romance A ostra e o vento (1964), do 

escritor Moacir Costa Lopes, considerando a constituição da complexidade do ser 

fictício por meio da análise de elementos estruturais, semânticos e temáticos. Em um 

primeiro momento, apresentamos uma breve discussão teórica em torno da categoria 

personagem romanesca, partindo, em seguida, para uma análise detida do universo 

diegético da obra, apresentando a trajetória complicada de Marcela. Posteriormente, 

concentramos nosso olhar no exame da estruturação da narrativa que edifica a imagem 

complexa da personagem, por meio da técnica dos pontos de vista cruzados e da 

fragmentação temporal. Por fim, analisamos as relações sociais conflitantes que 

caracterizam o interior conturbado de Marcela e a linguagem simbólica e metafórica que 

oferecem um grande número de representações distintas da personagem, 

impossibilitando a construção de uma imagem coerente e bem estruturada. Para tanto, 

partimos de estudos de teóricos como Antonio Candido, Anatol Rosenfeld, Vitor 

Manuel de Aguiar e Silva, Fernando Segolin, Gérard Genette, Michel Zéraffa, entre 

outros autores pertinentes.  

 
 
Palavras-chave: Narrativa moderna, personagem de ficção, A ostra e o vento, Moacir C. 

Lopes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

It is possible to notice that the modern narrative increasingly seeks to invest its 

characters with a broad and complex nature, away from the well-defined beings of the 

traditional narrative. Through this work, we aim to make a study of Marcela, a character 

of the novel A ostra e o vento, by Moacir Costa Lopes, taking into account the way the 

complexity of the fictitious being is constituted through an analysis of structural, 

semantic, and thematic elements. We first will bring up a brief theoretical discussion 

about the character in a novel, and we also will carefully analyze the diagetic universe, 

presenting the complex path of the character further. Subsequently, we will focus on the 

structure of the narrative which creates a complex picture of the character, using the 

technique of crossed points of view as well as the technique of temporal fragmentation. 

Finally, we will investigate conflicting social relations that portray Marcela’s disturbed 

inner side, as well as the metaphoric symbolic language, which furnishes a number of 

different representation of this character, impeding the creation of a well-structured 

coherent character. Studies of scholars such as Antonio Candido, Anatol Rosenfeld, 

Vitor Manuel de Aguiar e Silva, Fernando Segolin, Gerard Genette, Michel Zéraffa, 

among others, will guide our analysis. 

 
 

Keywords: Modern narrative, fictional character, The oyster and the wind, Moacir C. 

Lopes. 
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INTRODUÇÃO 

 

Personagens (...), seres complicados, que não se 

esgotam nos traços característicos, mas têm 

certos poços profundos, de onde pode jorrar a 

cada instante o desconhecido e o mistério. 

                           Antonio Candido (2000:60) 

 

 A personagem romanesca é um dos elementos indispensáveis e mais 

significativos dentro do universo da narrativa, pois é através dela que as ações 

diegéticas tomam forma e ganham significado à medida que as personagens vivenciam 

fatos e encarnam as ideias e incidentes da diegese. 

  Todavia, observa-se que a representação desse ser fictício tão atuante dentro 

do universo romanesco foi sofrendo modificações ao longo da evolução do gênero 

romance, ganhando, com a narrativa moderna, um estatuto de representação muito mais 

centrado na exploração da interioridade. Sendo assim, assevera-se que a personagem 

deixou de ser apresentada com os seus contornos nítidos e bem delimitados, como era 

comum na narrativa mais tradicional, e passou a encarnar toda uma complexidade 

oriunda da busca pela representação mais detalhada da sua psicologia, revelando os 

excessos da interioridade. 

 A presente pesquisa objetiva, dessa forma, desenvolver um estudo em torno da 

construção da personagem Marcela, protagonista do romance A ostra e o vento (1964), 

do escritor cearense Moacir Costa Lopes, observando tanto os aspectos temáticos e 

semânticos, quanto estruturais para que possamos inferir como os elementos da 

narrativa são edificados e relacionados para construir a representação da natureza densa 

e complexa da personagem. 

 Nosso método de estudo baseia-se em alguns conceitos tomados da narratologia 

de base estruturalista, fundamental para o estudo da composição da narrativa. Todavia, 

evitamos uma descrição estrutural puramente expositiva e buscamos mostrar a 

funcionalidade da estrutura composicional para observar e determinar como a 

personagem é construída e apresentada dentro da narrativa. Ressaltamos que essa 

metodologia servirá como base para iluminar as nossas análises e interpretações do 

romance, porém, em alguns momentos, vamos nos valer de um enfoque também mais 

relacionado ao conteúdo, e não puramente estrutural, em que nos voltaremos para uma 
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abordagem da linguagem simbólica da narrativa, bem como do universo social 

representado. Sendo assim, considera-se que o nosso procedimento de análise parte da 

ideia da complexidade que se instaura em torno da personagem e, partindo dessa 

constatação, mostramos como está construída e quais as suas funções. 

 Nesse sentido, buscamos proceder como leitores críticos, fazendo alusão à 

terminologia de Umberto Eco (2000:12), que propõe numa classificação dois tipos de 

leitores-modelo de textos literários: o leitor semântico e o leitor crítico. O primeiro 

centra sua observação no caráter temático mais superficial do texto, preocupando-se 

apenas com a história relatada. Já o leitor crítico ou estético caracteriza-se pelo 

empenho em descobrir os mecanismos de funcionamento do texto, desejando 

compreender como a história contada foi construída e narrada. Sendo assim, 

comportando-nos como leitores críticos, partimos da premissa da complexidade 

existente em torno de Marcela e não nos contentamos apenas em indicar essa 

complexidade, mas sim examinar o modo como o autor estrutura e constrói o seu texto 

de modo a sugerir aos leitores a densidade da personagem. 

A obra escolhida para análise revela-se um objeto riquíssimo de pesquisa, que, 

embora tenha despertado interesse de alguns críticos e estudiosos desde a sua 

publicação, ainda é pouco estudada. O pesquisador americano Michael Fody 

mencionou, no Prefácio à 2ª edição de A ostra e o vento, que uma pequena resenha da 

revista Books Abroad (EUA) apontou tal obra como “imprescindível para os estudiosos 

da técnica do romance” (FODY, 2000a:5), devendo-se tal afirmação à peculiaridade de 

sua construção narrativa, mais precisamente ao manejo das categorias focalização e 

tempo. 

O que se destaca, além disso, é que o estilo do escritor Moacir Costa Lopes se 

caracteriza pela densidade psicológica presente em seus enredos. Por isso, torna-se 

comum, em sua prosa romanesca, o interesse por retratar a interioridade de suas 

personagens. Devido a essa tendência em explorar a psicologia do ser fictício, 

observamos, em suas narrativas, a construção de seres complexos e problemáticos, que 

revelam conflitos interiores extremados. 

Podemos apontar essa particularidade no romance A ostra e o vento, que narra a 

história de Marcela, uma menina que, vive isolada em uma ilha, apenas com seu pai 

José, um homem controlador e psicologicamente abalado, e o velho Daniel, ajudante do 

farol (que depois de deixar a ilha será substituído por Roberto). Ao longo da trama, 

Marcela passa a se descobrir para a sexualidade e a travar um relacionamento amoroso 

com Saulo, um ser misterioso que controla todos os seus pensamentos. Esse 
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relacionamento desmedido e a solidão compulsória vivenciada na ilha vão adensando a 

interioridade de Marcela, que passa a alimentar a ideia de expulsar os habitantes da ilha 

para ficar sozinha com Saulo e ganhar sua liberdade. Numa noite de tempestade na ilha, 

José e Roberto lançam-se misteriosamente ao mar para salvar náufragos que não 

existem e Marcela apaga a luz do farol para que ninguém retorne. Quando se vê imersa 

na escuridão da ilha, a moça sente medo e remorso e tenta salvar os outros habitantes 

que estão se afogando. Lança-se ao mar e não volta, entregando-se a sua própria 

destruição. 

O presente estudo está dividido em quatro capítulos. No primeiro, intitulado 

“Moacir C. Lopes e sua literatura”, trazemos considerações em torno da trajetória 

literária do escritor, enfatizando a particularidade de suas produções, destacando o seu 

estilo de escrita e as principais temáticas configuradas em suas narrativas, bem como 

traçando um breve percurso em torno de sua fortuna crítica. 

No segundo capítulo, “Marcela, uma personagem complexa”, apresentamos uma 

breve discussão teórica em torno da personagem no romance à luz de teóricos como 

Antonio Candido (2009), Anatol Rosenfeld (2009), Fernando Segolin (1978), Vitor 

Manuel de Aguiar e Silva (1997) e Michel Zérrafa (2010), observando a modificação 

operada no estatuto da personagem na narrativa moderna, decorrente da exploração do 

ser fictício como ente complexo. Em seguida, apresentamos uma problematização do 

enredo do romance estudado, já numa abordagem analítica, a fim de determinar como se 

instaura a complexidade da personagem por meio da sua trajetória densa e problemática. 

No terceiro capítulo, denominado “A complexidade de Marcela por meio dos 

‘olhares cruzados’ e da fragmentação temporal”, lançamos um olhar mais atento aos 

aspectos estruturais da narrativa, entre eles, as instâncias narradoras e a configuração 

temporal, observando como essa estrutura está relacionada com o enredo do romance e 

como edificam a complexidade de Marcela. Para esse enfoque, valemo-nos de 

considerações teóricas de Gérard Genette (1995), Reis & Lopes 1  (1988), Boris 

Tomachevski (1976) Peter Gay (2009), Anatol Rosenfeld (1973) e outros autores 

pertinentes. 

No quarto capítulo, “A complexidade de Marcela por meio dos conflitos sociais 

e da linguagem simbólica”, desenvolvemos um estudo em torno das relações sociais 

                                                           
1 Vale ressaltar que tal dicionário utilizado muitas vezes nesse estudo, embora contenha no próprio título 
uma certa despretensão e possa ser visto como um simples dicionário de consulta sem implicações 
teóricas mais específicas, apresenta-se como um verdadeiro livro de teoria, pois trabalha de forma bem 
sistematizada e exemplificada com as terminologias narratológicas, basilares para o nosso trabalho 
quando analisamos a estrutura narrativa. 



13 

 

edificadas no universo diegético, observando as temáticas diluídas e a trajetória 

conturbada de Marcela, que se define por meio das várias situações conflitantes. Essas 

problemáticas vivenciadas pela personagem determinam o seu estado de conturbação 

interior, revelando um embate entre a sua vivência interna e externa, o que corrobora na 

determinação da sua complexidade. Além disso, empreendemos uma análise da 

linguagem simbólica fartamente explorada dentro do romance que oferece uma 

diversidade de representações de Marcela, problematizando sua representação e 

reforçando a sua configuração indefinida e contraditória. Nessa parte da pesquisa, 

concentramo-nos na gama de símbolos e nas várias metáforas utilizadas na narrativa 

para caracterizar a personagem, que, ao invés de indiciarem objetivamente sua natureza, 

acabam por reforçar ainda mais sua complexidade. 

 Em suma, esta pesquisa objetiva lançar mão do embasamento teórico para 

acompanhar a construção da personagem nessa narrativa de Lopes. Em um primeiro 

momento, observaremos a articulação criada entre o enredo romanesco, que expõe a 

trajetória da personagem e a estruturação da narrativa, definindo o modo como a história 

de Marcela chega para o leitor. Posteriormente, consideraremos as relações sociais 

conflituosas edificadas, bem como a camada simbólica criada, que definem a linguagem 

utilizada para caracterizar a personagem. Tudo isso, para formar uma representação de 

um ser fictício que não se prende a traços caracterológicos bem delimitados, mas que se 

define por sua natureza ampla, contraditória e múltipla. 
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1 MOACIR C. LOPES E SUA LITERATURA 

 

1.1 TRAJETÓRIA INTELECTUAL 

 

Eu, como autor, confesso, sou retalhos de 

muitos de meus personagens. 

Moacir Lopes (2001:73) 

 

 

 Moacir Costa Lopes nasceu em Quixadá, Ceará, em junho de 1927. Desde cedo 

já era leitor compulsivo de literatura de cordel e de folhetins literários que chegavam a 

Quixadá. Aos 15 anos de idade, ingressou na Escola de Aprendizes Marinheiros do 

Ceará e serviu nessa função cerca de dez anos. Foi a bordo de navios que Moacir 

começou a escrever poesias e a se interessar por literatura, lendo os seus primeiros 

romances em suas longas viagens de mar. Toda essa experiência vivenciada durante os 

anos que passou como marinheiro transformou-se em fonte de matéria-prima para 

muitas de suas narrativas, que têm na temática marítima seu universo mais constante. 

Morando no Rio de Janeiro, foi colaborador do Jornal Humaitá, da Associação 

dos Marinheiros, no qual publicou poemas e crônicas. Mesmo tendo sido proibido de 

estudar por ordem do Ministro da Marinha, Moacir estudou Música no Liceu de Artes e 

Ofícios, fez o curso completo de Inglês no Westminster English Course, além de ter 

frequentado a extensão de outros cursos de humanidades. 

Em 1944, começou a escrever um romance que não chegou a concluir. Dois anos 

depois, decidiu escrever sobre a vida de marinheiros, acatando a sugestão que lhe fora 

dada por Câmara Cascudo em uma de suas conversas sobre literatura2 . Em 1959, 

estreou na literatura com o romance Maria de cada porto, sucesso de crítica na época e 

ganhador dos prêmios “Coelho Neto”, da Academia Brasileira de Letras, e “Fábio 

Prado”, da União Brasileira de Escritores de São Paulo. Nesse começo foi recebido com 

deferência por escritores e críticos importantes como Jorge Amado, Rachel de Queiroz, 

Wilson Martins, M. Cavalcanti Proença, Antônio Olinto e Boris Schnaiderman. 

                                                           
2
 A este respeito e sobre outras informações acerca da vida e obra do escritor, conferir a entrevista com 
Moacir C. Lopes realizada pela autora dessa dissertação publicada na Revista Imburana, do Núcleo 
Câmara Cascudo de Estudos Norte-Rio-Grandenses em junho de 2011. Disponível em 
http://www.periodicos.ufrn.br/ojs/index.php/imburana. 
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 Nas décadas de 1960 a 1980, Moacir Lopes publicou os romances Chão de 

mínimos amantes (1961), Cais, saudade em pedra, (1962), A ostra e o vento (1964), 

Belona, latitude noite (1968), Por aqui não passaram rebanhos (1972) e O passageiro 

da Nau Catarineta (1982). Com a publicação de A ostra e o vento, sua obra tornou-se 

conhecida no exterior, tendo despertado interesse de críticos norte-americanos. Em 

1978, suas narrativas foram objeto de um simpósio na Universidade do Arizona bem 

como tema de palestras nas universidades de Santa Bárbara, San Diego, Califórnia, 

eventos em que o escritor esteve presente. 

Depois de sair da Marinha de Guerra por conclusão do tempo de serviço, Lopes 

trabalhou por um longo período no comércio e depois se tornou colaborador da Editora 

Delta Larousse, sob a direção de Antônio Houaiss, onde fez inúmeras traduções do 

inglês. Foi professor na Universidade Federal do Rio de Janeiro e na Faculdade Hélio 

Alonso, nas áreas de Comunicação Social, Jornalismo e Relações Públicas. Em 1969, 

fundou a Editora Cátedra, que passou a dirigir com sua esposa, a escritora Eduarda 

Zandron, tendo como um dos focos centrais promover a disseminação da literatura, 

publicando muitos autores nacionais estreantes. 

Em 2000, Moacir Lopes lançou O Almirante Negro (Revolta da Chibata – A 

Vingança), narrativa na linha do romance histórico, gênero ao qual retornaria em A 

ressurreição de Antônio Conselheiro e a de seus 12 apóstolos (2007). Além dessas 

publicações, Moacir escreveu as narrativas Onde repousam os naufrágos (2003) e As 

fêmeas da Ilha da Trindade (2006). No conjunto de sua vasta produção literária, 

somam-se onze romances, além de outras obras publicadas como ensaios, literatura 

infanto-juvenil, contos, texto poético-teatral, entre outros. Teve alguns títulos traduzidos 

para outras línguas, em países como Tchecoslováquia, Rússia, Bulgária, Itália. Seu 

romance A ostra e o vento foi publicado na Bulgária junto com a novela Relato de um 

Náufrago de Gabriel Garcia Marquez e também adaptado para o cinema em 1997, sob a 

direção de Walter Lima Júnior. 

Como um escritor extremamente consciente do seu fazer literário, Moacir 

também deu cursos de iniciação à criação literária para escritores estreantes, tendo 

resultado tal experiência na publicação do seu Guia Prático de Criação Literária 

(2001), em que sistematizou várias noções de literatura, incluindo uma breve história do 

romance e reflexões sobre períodos literários, estruturação da narrativa, considerações 

sobre poesia e linguagem.  

Uma de suas últimas atividades foi à frente da Presidência do Sindicato dos 

Escritores do Estado do Rio de Janeiro, durante seis anos, onde presidiu o Conselho 
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Editorial do jornal Tribuna do Escritor. Aos 83 anos de idade, ainda em plena produção 

literária, escrevendo o seu décimo segundo romance, Moacir Lopes veio a falecer em 21 

de novembro de 2010, no Rio de Janeiro, vítima de um câncer que chegou de forma 

repentina e o levou depressa. 

 

1.2 O ROMANCISTA DO MAR 

 

Sou marinheiro, flutuo como as ondas nessa 

existência entrecortada, somos feitos de 

despedidas e saudades, é o mar que assim quer. 

Moacir Lopes (1973:162) 

 

 

Moacir Costa Lopes surgiu na literatura em 1959 com o romance Maria de cada 

porto, narrativa sobre o mundo e a vida de marinheiros que vivem na iminência da 

morte depois de serem vítimas de um naufrágio. Tal obra literária foi bem recebida pelo 

público e aplaudida por escritores e críticos renomados como Wilson Martins, que 

caracterizou Moacir Lopes como “uma autêntica revelação de romancista e uma 

autêntica revelação de escritor” (MARTINS, 1960: s/p). 

Com essa obra, Lopes estreia no contexto literário brasileiro ao apresentar uma 

temática incomum, a narrativa sobre o mar, pouco trabalhada na literatura brasileira, 

pois quando muitos autores voltavam sua escrita para os temas regionalistas ou urbanos 

dos ambientes citadinos, Moacir apresentava um romance centrado no ambiente 

marítimo, expondo a vida de marinheiros, sua linguagem particular, sua identidade com 

o mar, os reflexos do cotidiano da vida marítima sobre cada uma das personagens. M. 

Cavalcanti Proença foi um dos que reconheceram a peculiaridade da narrativa de Lopes 

ao abordar essa temática: 

 

Faltava-nos o romance do mar. O de Goulart de Andrade nos tem parecido de  
quadro óleo, bem colorido, com rochedos e branca espuma, mas sempre 
posando de modelo artístico, decorativo. O mar de Moacir C. Lopes estará 
menos evidente, mas lhe sentimos o sal e a água nos ventos que sopram, no 
barulho que faz. É um mar de instantâneo, com algas e peixes, com marcas 
de pé humano pela areia úmida. (PROENÇA, 1974:225-226). 
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 Como fica evidente no depoimento de Proença, considera-se que Moacir passou 

a tratar o mar não apenas como pano de fundo de suas obras, mas como personagem 

central de seus romances, capaz de influenciar, determinar e marcar a vida daqueles que 

passam a sentir sua força. Essa representação do mar estará presente em muitas de suas 

obras; mesmo naquelas em que o espaço desenvolvido é o da ilha, o mar aparece sempre 

como força muito presente. Essa recorrência da temática marítima em seus romances 

valeu ao autor cearense a alcunha de “Romancista do Mar”, como o nomeou Jorge 

Amado3. 

 Ressaltamos que em Maria de cada porto Lopes já anuncia muitas das 

características que serão desenvolvidas e esteticamente mais bem trabalhadas ao longo 

de sua produção literária. O trato inusitado do tempo como categoria, por exemplo, já se 

faz notável em Maria..., embora não tão eloquentemente como nas obras posteriores. 

Nesse romance um grupo de marinheiros espalhados em balsas, temendo a morte 

iminente, passam a relembrar os momentos vividos com as “Marias” que eles deixaram 

nos portos e toda a vivência anterior ao naufrágio, tudo isso de forma fragmentada e 

distorcida pelos delírios, alucinações e os sonhos da gente enfraquecida, maltratada pela 

sede e fome. Com isso, observa-se a utilização de flashbacks através dos quais são 

recobradas reminiscências de remotos fatos passados que se misturam com o ato 

presente da narração. Essa recusa do tempo cronológico e cronometrado está presente 

na maioria dos seus romances, que passam a retratar e enfatizar o tempo psicológico e 

subjetivo de suas personagens centrado pelo tempo da mente. Em algumas narrativas, o 

tempo torna-se mítico, circular, apresentando-se como uma verdadeira entidade e 

assumindo tal importância para os fatos diegéticos, que pode ser encarado como um dos 

temas nucleares da obra. 

Além disso, nesse primeiro romance já é possível destacar algumas das 

temáticas centrais e recorrentes em toda a produção de Lopes: o problema da existência 

humana, do homem numa eterna busca de si mesmo em meio a mundo caótico moderno 

(“o monstro em transição”), da solidariedade, do apelo ao amor, do resgate das relações 

humanas, a alienação, a solidão, o isolamento, a loucura individual, entre outros. 

Somando-se a isso, observa-se o interesse de Lopes por retratar a imagem do anti-herói, 

dos marinheiros naufragados, com saudades das suas “Marias”, as prostitutas, os 

vagabundos, os doentes, os desafortunados. Em muitos de suas obras “há um grupo de 

                                                           
3 Tal referência é encontrada no texto de apresentação da primeira edição do romance Maria de cada 
porto, exposta nas orelhas do livro (1959). Depois dessa nomeação dada por Jorge Amado, M. Cavalcanti 
Proença a reforçou no seu artigo “Romancista no Porto” (1960). 
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seres humanos, cujas vidas precisam ser partilhadas com os outros, forçado por 

situações extremas, rigores da natureza, por naufrágio, seca, praga, isolamento. Se não 

compartilham, não sobrevivem” (FODY, 1978:60).  

Nesse sentido, destaca-se em algumas das narrativas o interesse pela 

representação de várias personagens, muitas delas tipificadas. Em contrapartida, em 

outros romances destaca-se o gosto por retratar um número restrito de personagens, 

vivendo questões mais complexas e abstratas, como acontece no romance a ser 

analisado, A ostra e o vento. No entanto, de modo geral, em toda a sua produção 

encontram-se personagens vivendo situações intensas e conflituosas que levam a 

conflitos interiores extremados, altamente psicológicos, retratados como sendo 

náufragos, tanto do mar, como da vida. Na literatura de Moacir Lopes, o leitor se depara 

com os indivíduos naufragados, que estão à margem, que perderam o rumo, seres 

solitários, isolados, vivendo numa eterna busca de si próprios e de seus lugares no 

mundo. 

 No seu segundo romance, Chão de mínimos amantes, narrativa na linha 

regionalista, encontra-se novamente a retratação de um grande número de personagens, 

mais especificamente, do povo sertanejo, vivendo situações extremas de seca, enchente 

devastadora e fanatismo religioso. Nesse romance, Lopes se afasta da temática do mar 

para narrar o sertão nordestino em seu intuito de produzir uma obra regionalista. No 

dizer de Fernando Py, com essa obra, Moacir Lopes consagra sua “técnica de narrar e a 

estruturação do romance como um todo” (PY, 1980:15). Além disso, passa a adotar uma 

das vias que irão caracterizar sua narrativa, o gosto pelo caráter místico, lendário ou 

mítico trabalhado na estruturação de suas obras. 

  Posteriormente, Lopes lança Cais, saudade em pedra, retomando a temática 

marítima, fazendo com que alguns críticos caracterizassem tal obra como uma 

continuação de Maria de cada porto, pois se esta narrativa relata a história de 

náufragos, esperando pelo salvamento, aquela coloca em cena um grupo de naufragados 

após o resgate, psicologicamente abalados pela situação enfrentada. No entanto, na 

visão de Michael Fody (1978), esse terceiro romance é mais que uma continuação de 

Maria de cada porto, pois marca um traço divisor na produção de Lopes. Isto porque, 

ao mesmo tempo em que reforça características e temas que apareciam nos seus 

romances anteriores, também prenuncia características das obras subsequentes como a 

ênfase psicológica da narrativa, a introspecção do discurso, a fragmentação temporal 

com o tempo subjetivo e impreciso e o gosto pela exploração do irreal e do fantástico 

dentro do universo romanesco. 
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 Além disso, observa-se em Cais, saudade em pedra a antecipação4 do que vem a 

ser o embrião do romance imediatamente posterior, A ostra e o vento, pois há uma 

menção a uma história rememorada pela lembrança conturbada do narrador Gerson, que 

se mostra incapaz de distinguir se a vivenciou de fato ou se foi uma história contada. 

Tal história diz respeito a uma fábula sobre a filha do faroleiro, um prenúncio do que 

seria a história de Marcela em A ostra e o vento: 

 

Ali, ilha virgem, vivia a mulher virgem, filha de casal de faroleiros velhos 
havia pouco falecidos. Todas as noites ela subia ao pico do morro para 
acender o farol e lá ficava horas a fio vendo o jato de luz varrer o mar, vendo 
navios passarem. E no casulo de sua solidão, armazenava amor dentro de si 
para entregar ao primeiro náufrago de algum navio extraviado.  
Certa noite ela não acendeu o farol. Desceu à praia, juntou lenha, acendeu 
uma fogueira e esperou... esperou... um homem ou mesmo um deus que 
aparecesse boiando nas ondas. Não apareceu, o farol continuou apagado para 
não iluminar mais aquele caminho de arrecifes. Navios passavam ao largo, 
distantes, distantes. E toda noite a fogueira era acesa. 
Um dia um estrondo reboa naquela solidão. Há gritos repetidos, e em pouco 
vem dar à praia um náufrago. Ela o protege, ele descansa em seu corpo, e 
pensa que é visão. Sim, os marinheiros de seu navio avistaram aquela figura 
de mulher iluminada por labaredas, ouviram um canto flutuando na ilha. 
Houve rebelião a bordo, o navio aproou à fogueira, foi sobre os arrecifes, 
espatifou-se e soçobrou. (...) 
A filha do faroleiro mostrou os segredos de seu corpo. Seus seios eram 
mesmo de carne, seu ventre virgem de homens e fremia por ele. E o náufrago 
perdeu o susto e possuiu a mulher e se consumiram em cem noites e as 
rochas e as plantas do morro testemunharam sua posse na orla da praia. 
Lá na casinha do alto o farol continuava cego. Ela encontrara seu rumo, o 
náufrago o rumo do seu corpo, e esqueceram-se que outros demandavam 
outros rumos. Cem dias e cem noites, nem sequer ouviram outros gritos e 
longos apitos de navios perdidos na escuridão, estraçalhados sobre rochedos, 
porque nenhum outro náufrago veio ter à praia nem avistou fogueira, porque 
o vento apagou-a e levou-lhe as cinzas. 
Cento e um dias, certa manhã, acercou-se outro navio, desembarcaram 
homens. Por que o farol cegara? Nem tinham memória mais para explicar. Só 
reconheciam o rumo de seus corpos. 
Então os estranhos reacenderam o farol e conduziram os dois para bordo. 
Prestariam contas dos navios perdidos. Mas na manhã seguinte os 
marinheiros intrusos avistaram distante dois corpos boiando, mortos e juntos, 
extremamente mortos e juntos, em sua última posse (LOPES, 1973:7-8) 

 

 É exatamente a partir do desenvolvimento autônomo dessa fábula da filha do 

faroleiro exposta ainda em embrião na intriga de Cais, saudade em pedra que Moacir 

Lopes construirá seu quarto romance, o mais estudado e mencionado pela crítica, 

considerado como a obra-prima do autor. Esta narrativa marca um “equilíbrio perfeito 

entre os escritos espontâneos e ingênuos de um autodidata (...) e um trabalho de um 

mestre do ofício de escritor” (FODY, 1978:105). 
                                                           
4
 Veremos em seus romances tanto antecipação como a retomada de temas e personagens: Coroa, por 
exemplo, personagem que aparece em Cais, saudade em Pedra, é retomado em um dos contos do livro O 
navio morto e outras tentações do mar e mais uma vez em Onde repousam os náufragos, sempre com as 
mesmas características. 
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 A ostra e o vento inaugura o que alguns estudiosos vão considerar a segunda fase 

da produção literária de Lopes, um momento mais marcado pela introspecção 

psicológica, por personagens cheias de complexidade, pela linguagem lírica e poética, 

bem como pela exploração peculiar dos recursos narrativos como a perspectiva 

narradora e a configuração temporal. Para Michael Fody: 

 
 A ostra e o vento marcou um momento decisivo na obra de Moacir C. Lopes. 
Neste livro ele mostra um brilhante domínio de todos os aspectos 
novelísticos, entretecendo-os em fina urdidura de harmonia poética e estética. 
Lopes demonstra progresso considerável no ponto de vista, passando de um 
único narrador, basicamente a uma narração múltipla conduzida com muita 
arte. Ele dá início a um período em que os personagens, em menor número, 
são traçados com maior profundidade. (FODY, 1978:138) 

 

Ao lado de todas essas peculiaridades de sua estrutura narrativa veremos a 

instauração do material fantástico e sobrenatural trazido para dentro da diegese. Essa 

particularidade é retratada por Michael Fody ao apontar a semelhança entre A ostra e o 

vento e as narrativas parabólicas ou fabulosas de Franz Kafka e Jorge Luís Borges. 

Partindo dessa constatação, Fody caracteriza Lopes como um autor participante da linha 

estética do realismo mágico, por conta da presença do sobrenatural e do irreal, muitas 

vezes retratados de forma natural e verossímil em suas narrativas. 

O termo realismo mágico, como observa Irlemar Chiampi (1980), foi cunhado 

por Franz Roh para designar a produção pictórica pós-expressionista alemã que se 

voltava para a representação do mistério escondido em coisas concretas e palpáveis. 

Mas foi Arturo Uslar Pietri quem primeiro incorporou o termo à crítica hispano-

americana, que a usou largamente como forma de tentar reunir sob uma denominação 

traços de um novo romance hispano-americano, iniciado entre os anos 1940 e 1955, 

caracterizados por espelhar a crise do realismo. Irlemar Chiampi5  observa que esse 

termo realismo mágico foi um “achado crítico-interpretativo”, pois permitia, ao mesmo 

tempo, destacar a complexidade temática dos romances, bem como demonstrar a 

passagem da estética realista-naturalista para uma nova visão da realidade. Considera-se 

que o realismo mágico tornou-se um termo fortemente cunhado e adotado pela crítica 

literária e pode ser entendido como forma de designar a instauração do irreal, do insólito 
                                                           
5 A autora esclarece, no entanto, que o termo realismo mágico foi utilizado de modo indiscriminado pela 
crítica, impulsionados que estavam em tentar catalogar e denominar a nova tendência da crise do 
realismo, sofrendo “um processo de esvaziamento conceitual na aplicação à produção literária”. Muitos 
críticos utilizaram o termo de forma ambígua sem definir sua natureza de forma precisa. Sendo assim, 
Irlemar Chiampi em seu estudo opta pela expressão “realismo maravilhoso”, pois pretende “situar o 
problema no âmbito específico da investigação literária” (CHIAMPI, 1980: 43), já que considera o termo 
“mágico” como “tomado de outra série cultural” (CHIAMPI, 1980: 43).  
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ou do sobrenatural dentro da narrativa, mas tratado de forma naturalizada e verossímil, 

sem que haja por parte do leitor qualquer hesitação quando ao desenrolar dos 

acontecimentos, pois “o insólito deixa de ser o desconhecido para incorporar-se ao real” 

(CHIAMPI, 1980:59). 

Além dessa presença do realismo mágico evidente nos romances subsequentes 

de Lopes, destaca-se também o trabalho diferenciado da estruturação narrativa, que será 

encontrado em Belona, latitude noite, o quinto romance de Lopes. Nessa narrativa o 

escritor trabalha de forma peculiar com a técnica do ponto de vista, expondo a história 

por meio de vários ângulos de visão. Além disso, faz uso bastante funcional da 

mitologia grega e bíblica, aumentando a dramaticidade da história e formando um todo 

simbólico. A sua intriga traz a história de um navio mercante que parte de Belém com 

destino a Salvador, porém nunca chega a seu destino. Os passageiros vão morrendo 

infectados pela gripe espanhola, depois de o navio ser invadido por várias pessoas 

contaminadas, ao mesmo tempo em que o navio vai se desintegrando pela ferrugem. 

Depois de uma noite de tempestade e do auge da contaminação pela peste o navio perde 

o leme e continua a seguir sem rumo. 

Trata-se de uma obra marcada pela imagem pessimista da decadência, destruição 

e desintegração, mas também do otimismo, do renascimento, da busca pelo caminho 

correto. É uma narrativa muito bem construída, com conotações dramáticas e épicas, 

que apresenta, como bem demonstra Michael Fody (1978), importantes elementos que 

irão estar presentes no romance posterior: o motivo da viagem e o tema do monstro em 

transição, expressão cunhada pelo próprio Moacir Lopes para designar o homem numa 

constante busca de suas origens em meio ao mundo caótico moderno. 

Em Por aqui não passaram rebanhos, esses temas serão apresentados por meio 

da história de Emiliano, personagem que, em sua tentativa de refugiar-se de um mundo 

onde ele só conheceu angústia e tristeza, chega à região das Sete Cidades, no Piauí. 

Numa caverna encontra Selene, uma moça que existia ali há mais de três mil anos. Seu 

tempo está em desacordo com o tempo de Emiliano, este fará de tudo para penetrar no 

tempo dela, a fim de permanecerem juntos. Tal romance trabalha de forma central com 

o tempo, que pode ser visto como um de seus grandes temas, além de abordar com 

notável profundidade a ideia do homem sempre em busca de seu lugar no mundo. Cheio 

de simbolismo, esse romance representa o auge do realismo mágico na ficção de Lopes.  

No seu sétimo romance, O passageiro da Nau Catarineta, Lopes retoma o tema 

da viagem bem explorado em Belona, latitude noite, inspirando-se em um mito 

folclórico medieval ibero-americano. Seu enredo narra a viagem de Luciano Papallemos 
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que, a bordo de um veleiro, retorna ao Ceará, seu lugar de origem. Com ele viajam uma 

moça chamada Teresa e um Gajeiro. Todavia, a narrativa trabalha com o insólito, pois, 

quando o barco encalha em uma praia do Ceará, ninguém é encontrado a bordo, apenas 

diários de viagens são resgatados. Trata-se de mais um romance que se desenvolve no 

universo do mito, do lendário e da narrativa misteriosa. 

Já o romance O Almirante Negro: Revolta da Chibata - A Vingança traz à cena a 

Revolta da Chibata, eclodida em 22 de novembro de 1910, liderado pelo marinheiro 

João Candido, apelidado de o Almirante Negro, contra os maus tratos sofridos pelos 

marinheiros nos navios. Nesta obra, tal história é narrada pelos olhos da ficção, repleta 

de detalhes e força dramática, reconstituindo a vida da cidade do Rio de Janeiro de 1890 

a 1910. O escritor enfatiza a vida social, política, boêmia e artística. Essa linha da 

narrativa histórica será retomada por Lopes em 2007, no seu último romance, que 

aborda a Guerra de Canudos – as ações de Antônio Conselheiro, o fanatismo religioso, 

o massacre sangrento na chacina de mais 25 mil pessoas – pela perspectiva dos 

flagelados. 

No intervalo entre as publicações desses dois romances de cunho histórico, 

Lopes publica As fêmeas da ilha da trindade, em que se volta para a temática feminina e 

para o problema da sexualidade, já presente em alguns de seus romances. Essa narrativa 

retoma de certa forma o que Moacir apresentou em A ostra e o vento, a vida isolada e 

solitária de uma única mulher a viver entre homens, passando-se também numa ilha 

inacessível. Nesse romance, retrata-se a história de Maristela, que teve de acompanhar o 

seu marido numa missão na Ilha da Trindade, lugar de difícil acesso e habitado apenas 

por homens. A mulher desperta os olhares, os instintos, e o interesse dos homens, que 

não conseguem parar de pensar em seu corpo. O marido tenta isolá-la de todas as 

formas, mas ela acaba desaparecendo, numa insinuação de que foi transformada numa 

cabra, por meio de um processo de zoomorfização. Nessa obra, a sexualidade ganha ares 

de instinto animalesco, sendo muito comum na narrativa a imagem dos animais se 

proliferando, os homens tendo relações sexuais com cabras, o sexo exposto de forma 

totalmente rude e grotesca. A narrativa é permeada pela imagem do misterioso, sem que 

seja esclarecido de fato o que aconteceu às personagens. 

Seu último romance a apresentar a temática marítima, Onde repousam os 

náufragos, narra o reboque do navio Jaraguá, encalhado no rio Beberibe em Recife, e o 

retorno de muitos marinheiros que já fizeram parte do navio, com o intuito de reviver 

lembranças. Essa narrativa retoma a imagem da identificação do marinheiro com o 

navio que aparece desde Maria de cada porto e é reforçado em Belona, latitude noite. 
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Vemos, ainda, uma das mais basilares características presentes na obra de Lopes: a 

mistura entre o real e o imaginário e a instauração do mistério, pois o romance brinca 

com as irrealidades, os vários tripulantes do Jaraguá voltam ao navio antes do 

afundamento com o intuito de realizar um jantar de despedida, mas aos poucos não se 

sabe mais quem realmente está vivo ou morto, pois essas duas esferas se misturam. A 

própria construção do tempo no romance reforça essa tensão, pois assim como há uma 

representação do tempo cronometrado do relógio – que, a cada capítulo, representa uma 

hora determinada, indo da hora zero a hora zero, numa estrutura que imita o traço do 

documentário jornalístico – há também a expansão do tempo dentro dessas 24 horas, em 

virtude da instauração do tempo subjetivo e psicológico determinado pelo voltear nas 

reminiscências das personagens da história. 

Nesse romance há o retorno e reforço das principais características presentes na 

produção de Moacir Lopes. Nele encontramos a temática marítima, o mar sempre 

presente e a identificação dos marinheiros com o navio. Contemplamos as várias 

personagens deslocadas, naufragadas, o povo marginalizado e simples, tentando retomar 

coisas perdidas, reviver fatos passados, entender sua própria existência humana, 

deparamo-nos com o homem necessitando do amor, indivíduos isolados, solitários que 

procuram resgatar as relações humanas. Mais que isso, observamos o manejo dos 

recursos novelísticos que tem feito a fama do escritor cearense como a linguagem 

poética de tom lírico, a variação dos pontos de vista, a densidade introspectiva das 

personagens, os fluxos de consciência, o trato inusitado do tempo, o gosto pelas 

imagens oníricas, a instauração do mistério e a peculiar exploração da narrativa mágica, 

em que o real e o imaginário mesclam-se de forma tão intrínseca que o leitor não 

consegue definir seus limites precisos. 

Sendo assim, depois de apresentar de forma sumária algumas características, 

temas e estilos recorrentes nas obras de Lopes, tentaremos mostrar e verticalizar 

algumas dessas características da sua produção literária quando analisarmos o romance 

A ostra e o vento, objeto de estudo dessa dissertação de mestrado. 

 

1.3 BREVE REVISÃO DA FORTUNA CRÍTICA 

 

A fortuna crítica acerca da obra de Moacir Lopes apresenta um número considerável 

de artigos e resenhas publicados em jornais da época do lançamento de seus romances, 
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bem como apresenta algumas teses, dissertações e outros trabalhos acadêmicos 

produzidos por estudiosos americanos e brasileiros. Todavia, podemos considerar que 

as narrativas de Lopes ainda continuam pouco estudadas nos espaços acadêmicos 

brasileiros.  

A obra de Lopes despertou interesse desde a publicação do primeiro romance e 

muitos artigos6 foram publicados em jornais, especialmente do Rio de Janeiro, nos anos 

60, saudando e elogiando a sua narrativa, bem como apontando falhas ou pontos 

negativos de sua produção. Essa crítica inicial tida como jornalística era muito comum 

na época em que Moacir Lopes produziu sua obra. Alguns críticos 7 e redatores 

comentavam em seus artigos as novidades no campo da literatura, elogiando e 

apresentando os lançamentos aos leitores. Em consequência das circunstâncias e dos 

objetivos com que esses artigos eram veiculados, as primeiras resenhas dedicadas à obra 

de Moacir Lopes não chegaram a avançar num estudo mais aprofundado de seus 

romances, centrando-se mais na apresentação do escritor e no comentário mais geral de 

suas narrativas. 

A maioria desses escritos datados da década de 60 apresentou Moacir Costa 

Lopes e saudou de forma veemente o escritor estreante, apontando-o como dono de uma 

temática inovadora: o romance sobre o mar. Em contrapartida, observa-se que ao lado 

dessa constatação muitos dos críticos a explicavam ou a condicionavam à experiência 

de vida do escritor que, por ser marinheiro de guerra, teria escrito sua obra partindo 

dessas experiências pessoais. O caráter biográfico de Lopes foi colocado em destaque e 

relevo na crítica de muitos jornais da época, como se Moacir só tivesse sido capaz de 

produzir sua obra por ter sido marinheiro. Contra essa visão redutora, que vincula 

ingênua e excessivamente a obra à vivência do autor, Wilson Martins, em seu artigo 

“Romancista a estibordo”, um dos estudos mais eloquentes da época no que diz respeito 

a considerações sobre Maria de cada porto, chama a atenção para o perigo de se adotar  

a questão biográfica como critério de qualidade estética. Nesse sentido, afirma: “Moacir 

                                                           
6

 Tivemos acesso a muitos desses artigos, porém como fonte secundária. Trata-se de um material 
compilado e digitado de jornais da época que falam sobre Moacir Lopes e sua obra, material esse enviado 
pelo próprio escritor. Infelizmente, muitos desses recortes de jornais encontram-se incompletos, sem 
número de páginas ou faltando algum tipo de texto. Tivemos o cuidado de trabalhar apenas com recortes 
de jornais a que tivemos acesso em fonte primária. Todavia, os outros recortes digitados foram de 
extrema importância para que tivéssemos contato com muitos dos depoimentos sobre a obra de Lopes, e 
serviram-nos, portanto, para ampliar o nosso conhecimento acerca da crítica produzida na época sobre o 
escritor. 
7
 Entre eles, podemos citar: Dirceu Quintanilha, Carlos Pontes, Valdemar Cavalcanti, Virginio Santa 
Rosa, Antonio Olinto, Raul Xavier, Braga Montenegro, Newton Navarro, Temistocles Linhares, Boris 
Schnaiderman, Virgínius da Gama e Melo, Aníbal Cardoso Júnior, Octavio de Faria e Tristão de Athayde. 
Nos seguintes jornais: “Gazeta de Notícias”, “Diário de Notícias”, “Correio do Ceará”, “A Gazeta de São 
Paulo”, “O Estado de São Paulo”, “Correio da Manhã”, “Jornal do Brasil”, “A Tribuna”, etc. 
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C. Lopes escreveu um bom romance sobre a vida da marinha apesar de ser marinheiro. 

Não é a sua identidade física o que importa no caso e sim, as suas qualidades literárias” 

(MARTINS, 1960, s/p). 

Além do destaque dado à biografia, muitos críticos emitiram comentários acerca 

da produção literária de Lopes em si. Alguns deles apontaram diversas falhas de escrita 

no primeiro romance, sem, contudo, deixarem de enaltecê-lo pela autenticidade de sua 

narrativa, em que já se percebia um peculiar talento literário. A este respeito, a opinião 

de Rachel de Queiroz é basilar: 

 

É um livro de estreante, com várias das falhas características do estreante. 
Mas com as qualidades tão raras que pouco estreantes têm – uma novidade, 
uma pungência, uma autenticidade sofrida, que já deixou de ser documento 
para ser em verdade material artístico genuíno. Uma pureza de intenção, uma 
espécie de rebentar, de sair da terra como uma planta rebenta, e que nós, 
velhos profissionais, vemos com inveja e saudade – pois há quanto tempo 
não sabemos mais o que é esse borbulhar espontâneo, há quanto tempo 
perdemos esse ímpeto! (QUEIROZ, 1960, s/p). 

 

Ao lado desses comentários de Rachel de Queiroz destaca-se a crítica relevante 

de Cavalcanti Proença, que mesmo ressaltando alguns erros de sintaxe, oscilações 

prosódicas, defeitos esses considerados de natureza mecânica e fácil de serem 

corrigidos, enfatiza no romance “as virtudes do escritor estreante, de capacidade 

divinatória, redescobrindo a arte da composição, inventando o seu estilo” (PROENÇA, 

1974:225) e já considerado como entre os bons romancistas da época. 

Foi, todavia, com a publicação do romance A ostra e o vento que Lopes passou a 

ser conhecido e estudado nos espaços acadêmicos. Nos anos 70, um grupo de 

pesquisadores norte-americanos descobriu a sua obra e passou a estudá-la de forma 

muito cuidadosa. Esses estudos resultaram em três teses de doutorado apresentadas nos 

Estados Unidos. A primeira, datada de 1970, de Winnfred Osta, intitulada The Journey 

Pattern in Four American Novels, analisa a metáfora da viagem como a temática maior 

comum a quatro escritores contemporâneos Julio Cortázar, Katherine Anne Porter, 

Carlos Fuentes e Moacir Lopes. A segunda, de 1974, de David Foltz, intitulada Beyond 

Alienation in four contemporany American Novels8, compara a relação do conteúdo e da 

estrutura no romance de Moacir Lopes, de Mario Vargas Llosa, Jonh Updike e 

Francisco Ayalas. Já a terceira tese, defendida em 1974 por Michael Fody, intitulada 

“The Creative Genius and Technique of Moacir C. Lopes”, foi traduzida e publicada no 

                                                           
8 As duas teses de doutorado escritas por pesquisadores americanos durante a década de 70 constitui-se 
como um estudo de grande relevância que formam a fortuna crítica da obra, porém não tivemos acesso ao 
seu conteúdo. 
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Brasil, em 1978, pela editora Cátedra, com o título Criação e técnica no romance de 

Moacir C. Lopes. Esse estudo é um dos mais relevantes e completos sobre a obra de 

Moacir Lopes, pois apresenta uma leitura crítica, temática e estrutural, dos seus cinco 

primeiros romances. Todavia, alguns pontos parecem excessivos na crítica de Michael 

Fody, a exemplo da grande ênfase dada à biografia do autor e da visão negativa que 

demonstra em torno dos dois últimos romances analisados, Belona latitude noite e Por 

aqui não passaram rebanhos, que são caracterizados como muito eruditos e abstratos. 

Fody acaba por defender a volta de Moacir Lopes ao modo espontâneo que 

caracterizaria as suas primeiras produções. 

Considerando os estudos brasileiros voltados para o romance de Moacir Lopes, 

percebemos que sua fortuna crítica é composta por algumas poucas dissertações e teses, 

resenhas publicadas em jornais e artigos veiculados na internet. 

Entre as teses acadêmicas, pode-se citar o estudo realizado por Luzia de Maria 

na Universidade de São Paulo, com o título Sortilégios do avesso: a razão da loucura e 

a loucura da razão na literatura brasileira, defendida em 1989 e publicada em livro no 

ano de 2005. Uma vez que A ostra e o vento é apenas um dos vários romances 

estudados pela pesquisadora, ela desenvolve apenas uma breve abordagem sobre o 

romance de Lopes, em que analisa algumas personagens como exemplos da 

representação literária da loucura. 

Em 2004, Susana Maria da Silva Frutuoso defendeu sua dissertação de Mestrado 

na Universidade Federal do Ceará com um estudo sobre O universo feminino na obra de 

Moacir C. Lopes. Trata-se de uma pesquisa que se detém sobre as personagens 

femininas dos quatro primeiros romances de Moacir Lopes, que são consideradas como 

mulheres transgressoras, desejando a liberdade, mas também repletas de erotismo e de 

sedução. 

Marcos Vinícius Teixeira, por sua vez, apresentou como trabalho final do Curso 

de Bacharelado em Letras da Universidade Federal de Ouro Preto a monografia Habitar 

o vento: o fantasiar de Marcela, Maria e Zeca da Curva, em que compara A ostra e o 

vento a romances de Maria Clara Machado e Aníbal Machado. Neste trabalho, 

desenvolve considerações importantes em torno das personagens Saulo e Marcela, bem 

como do espaço em que se desenrola a ação do romance. 

Em Uma abordagem do tempo em A ostra e o vento de Walter Lima Júnior, 

dissertação de Mestrado defendida na PUC de São Paulo por Sônia Maria Pereira 

Maciel (2006), temos um estudo da adaptação de A ostra e o vento para o cinema 

dirigida por Walter Lima Júnior. A despeito de concentrar-se prioritariamente na 
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configuração do tempo, este estudo desenvolve uma discussão relevante em torno de 

outros aspectos do texto de Moacir Lopes. 

Ressalta-se ainda a dissertação de mestrado de Fernando Góes, intitulada A 

metáfora da tempestade marítima em A ostra e o vento, em que o autor apresenta uma 

leitura inovadora do romance ao afirmar que o seu conflito se estrutura por meio da 

metáfora da tempestade marítima, observando o relacionamento entre Saulo e Marcela 

por meio da representação entre o vento e o mar. Ainda podemos apontar dois estudos 

de Fernando Góes importantes para a fortuna crítica da obra de Lopes, o artigo “Pontos 

de vista em a ostra e o vento” onde realiza um estudo em torno da perspectiva narrativa 

no romance, comparando-o ao filme de Walter Lima Júnior, bem como o artigo “A 

metáfora do mar”, em que, a partir de considerações de Gaston Bachelard, lança um 

olhar sobre a temática marítima presente em A ostra e o vento. 

Por último, destacamos o livro intitulado Moacir C. Lopes e sua obra: 40 anos 

de literatura organizado em homenagem aos 40 anos de literatura de Lopes numa 

edição da Casa de Cultura Lima Barreto e do Sindicato dos Escritores do Estado do Rio 

de Janeiro, publicado em 2000. Esse livro traz uma breve biografia do escritor, 

fotografias de momentos diversos de sua vida, um breve resumo de seus romances 

publicados até aquela data, bem como uma compilação de vários depoimentos 

proferidos por escritores e estudiosos da sua obra, entre eles, Jorge Amado, Rachel de 

Queiroz, Jorge Elliot, Gilberto Mendonça Teles, Gian Luigi de Rosa, Luis da Câmara 

Cascudo, Ferreira de Castro, Abdias Lima, Flávio Moreira da Costa e Campos de 

Carvalho. Esse livro apresenta, assim, um panorama considerável sobre a vida do 

escritor e suas principais obras, acrescidos de fragmentos de muitos de seus romances. 

Depois de expor essas considerações sobre a fortuna crítica de Moacir Lopes, 

ressalta-se que mesmo que alguns estudiosos já tenham se debruçado sobre suas 

narrativas, muito ainda existe a ser trabalhado e analisado, dado a riqueza de sua vasta 

produção literária. Esperamos, com esse estudo, contribuir para o enriquecimento da 

fortuna crítica de sua obra e abrir caminhos para que outros estudiosos sintam-se 

impelidos a mergulhar nesse universo literário tão convidativo e instigante. 
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2 MARCELA, UMA PERSONAGEM COMPLEXA. 

 

 

2.1 A PERSONAGEM ROMANESCA 

 

A particularidade do romance está no escritor 

poder falar sobre suas personagens, tanto quanto 

através delas, ou permitir-nos ouvi-las enquanto 

falam consigo mesmas. 

E. M. Forster (1974:68) 

 

Seria possível um romance se constituir sem a representação da personagem que 

dá vida aos acontecimentos e torna a matéria narrada mais sólida e consistente? 

Indissociavelmente, quando imaginamos o universo diegético romanesco, somos 

levados a pensar logo nas suas personagens. Anatol Rosenfeld atesta esse fato 

observando que é “a personagem que com mais nitidez torna patente a ficção e através 

dela a camada imaginária se adensa e se cristaliza”(ROSENFELD, 2009:21). 

Assevera-se que é a personagem romanesca que encarna as ideias e incidentes da 

diegese9 e atribui veracidade aos acontecimentos narrados. Além disso, é através dela 

que o leitor mantém intimidade com a obra e desenvolve o interesse pelos fatos, pois se 

identifica e passa a se envolver ao acompanhar a sua trajetória. 

Antonio Candido (2009) define a personagem como um ser fictício, residindo 

nessa definição o paradoxo da criação literária por se colocar o problema da 

verossimilhança, já que a personagem, mesmo sendo produto da criação do autor, 

estabelece traços com o dado da realidade para garantir o sentimento de verdade ao 

leitor. É, nesse sentido, que o teórico afirma que a obra romanesca se estabelece na 

relação entre o ser vivo e o ser fictício. 

Concomitantemente, Candido aponta que mesmo tendo relação com a 

exterioridade, a personagem não se coloca como uma cópia fiel da realidade, mas passa 

pelo trabalho de seleção do romancista, fazendo com que se integre na economia da 

narrativa por sua relação com os outros elementos do romance, ganhando pleno 

significado dentro da coerência interna da obra literária. Nas palavras de Candido: 

                                                           
9De acordo com Carlos Reis & Lopes (1988:27), o termo diegese é “o universo do significado, o ‘mundo 
possível’ que enquadra,valida e confere inteligibilidade à história”. É um termo utilizado por Gérard 
Genette (1995) como sinônimo de história e também como forma de designar o universo espacial-
temporal que se desenrola dentro da narrativa. 
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a verdade da personagem não depende apenas, nem sobretudo, da relação de 
sua origem com a vida, com modelos propostos pela observação interior ou 
exterior, direta ou indireta, presente ou passada. Depende, antes do mais, da 
função que exerce na estrutura do romance, de modo a concluir-mos que é 
mais um problema de organização interna que de equivalência à realidade 
exterior. (CANDIDO, 2009:75) 

 

Essa postura de Antonio Candido retoma toda uma concepção teórica que vem 

desde Aristóteles. Ao considerar a personagem como mimesis, como representação do 

ser humano, o filósofo ressaltava a ideia da personagem como ligada à referencialidade, 

evidenciando a conexão entre a obra e a realidade, pela busca da verossimilhança.  

Conforme discute Segolin (1978), em Personagem e anti-personagem, a crítica 

literária, considerando esse traço de referencialidade do ser fictício, baseada nos 

postulados de Aristóteles, limitou-se a uma abordagem ético-representativa da 

personagem, ressaltando a forte ligação entre a obra e a realidade. Essa postura 

prejudicou todo o desenvolvimento de uma teoria crítica em torno dessa categoria 

enquanto aspecto estrutural da narrativa, que só veio a desenvolver-se no século XX 

com críticos como, Edwin Muir, E. M Forster e com os estudos teóricos do Formalismo 

Russo e do Estruturalismo que, ao se concentrarem na análise imanente da obra literária, 

acabaram por determinar que a personagem só ganha sentido quando passa a fazer parte 

da trama romanesca. 

Nesse sentido, o que os críticos centrados na visão referencial deixaram de lado 

no pensamento aristotélico foi a sua preocupação com a mimese artística, a 

verossimilhança interna que estaria implícita no pensamento do filósofo grego. Como 

demonstra Segolin, 

 

embora o termo “mimesis” ressalte, na obra de Aristóteles, a faceta 
representativa  da obra literária, não se pode deixar de notar que o autor da 
Poética estava igualmente atento em relação ao fato de que todo trabalho 
imitativo, por mais fiel que seja ao modelo [sic] a cópia oferecida, exige o 
desenvolvimento de uma operação ordenadora que, ao mesmo tempo que nos 
remete para o ser imitado, igualmente aponta para a própria imitação. 
(SEGOLIN, 1978:16). 

 

É exatamente esse salto dialético que Candido dá em sua teoria ao destacar que 

ao mesmo tempo em que a verdade da personagem pode manter sua ligação com a 

realidade, com os dados externos que tende a apontar, só adquire significado dentro da 

própria estruturação romanesca, pois precisa construir-se de forma coerente, instaurando 
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sua verossimilhança interna. Daí decorre o trabalho de “convencionalização” 10  do 

romancista, que seleciona os traços caracterizadores da personagem, ganhando sentido 

somente em relação com os outros traços que fazem parte do universo diegético e que 

garantem a unidade interna. 

É relevante observar, ainda, a dificuldade na representação da personagem 

quando passamos a considerar, como aponta Candido, que a nossa apreensão do ser 

humano se estabelece em um trabalho entre continuidade e descontinuidade, pois ao 

mesmo tempo em que os traços físicos têm certa tendência a serem mais contínuos a 

nossa percepção, os dados de referência espiritual, psicológica, tendem sempre a 

descontinuidade, já que não conseguimos apreendê-los de forma precisa. 

Ao comentar a caracterização do ser vivo e do ser fictício, Rosenfeld chama a 

atenção para a distinção entre pessoa e personagem, observando que a personagem 

romanesca tende a ser mais coerente, mais lógica que a pessoa humana, pois, no 

universo do romance, o escritor pode caracterizar o ser fictício com um número limitado 

de orações, permitindo a construção de uma representação coesa e limitada na sucessão 

temporal, diferente do caráter ilimitado do ser vivo, que, em virtude de sua natureza 

infinita, não podem ser apreendidos em traços específicos. 

Por outro lado, Rosenfeld considera que, através da manipulação dos elementos 

de caracterização, o romancista pode dotar a personagem do traço misterioso próprio do 

ser humano, por meio “de aspectos que produzem certa opalização e iridiscência e 

reconstituem, em certa medida, a opacidade da pessoa real (...) [e] o autor torna a 

personagem até certo ponto de novo inesgotável e insondável” (ROSENFELD, 

2009:35-36). 

É nesse sentido que Candido destaca no romance moderno11 a representação da 

complexidade da personagem, que cada vez mais vem se afastando da transparência e 

                                                           
10

 Esse termo é de Arnold Bennett e é utilizado por Antonio Candido em relação ao processo de 
construção da personagem como forma de designar “o trabalho de selecionar os traços, dada a 
impossibilidade de descrever a totalidade duma existência” (CANDIDO, 2000:75). Observa-se que tal 
conceito é idêntico ao de redução estrutural, designado como “o processo por cujo intermédio a realidade 
do mundo e do ser se torna, na narrativa ficcional, componente de uma estrutura literária, permitindo que 
esta seja estudada em si mesma como algo autônomo” (CANDIDO, 1993:9). 
11  Utilizaremos ao longo desse estudo a terminologia de romance moderno, narrativa moderna ou 
personagem moderna. Cabe-nos realizar um recorte em torno do que estamos a chamar de modernidade, 
visto ser essa uma expressão utilizada por muitos autores de forma indiscriminada e sem delimitar 
precisamente o que se está tomando como moderno. Marshal Berman (2007), em Tudo o que é sólido se 
desmancha no ar, divide a modernidade em três fases distintas: a primeira compreende do início do 
século XVI até o fim do século XVIII, quando as pessoas começam a experimentar a vida moderna, mas 
sem ter uma consciência clara das grandes mudanças que estariam por vir. A segunda fase, iniciada com a 
onda revolucionária de 1790 e que se estende até o século XIX, caracteriza-se pela dicotomia existente 
entre uma era revolucionária que começa a surgir, marcada ainda por um sentimento que não chega a ser 
moderno por inteiro. Na terceira fase, contemporânea ao século XX, ocorre o auge da modernidade, em 
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buscando a opacidade. Essa mudança ganha destaque com os avanços dos estudos da 

psicologia e da psicanálise, que, desde finais do século XIX e inícios do século XX, 

vem revelando aspectos do inconsciente e dando material para que os romancistas 

retratem de modo cada vez mais complexo a densidade interior dos seres. Nesse 

contexto da psicologia moderna, ampliou-se a noção de personalidade como de caráter 

fugidio e indeterminável “e vários escritores tentaram, justamente, conferir às suas 

personagens uma natureza aberta, sem limites” (CANDIDO, 2009:60). 

Isso se constitui numa verdadeira crise na representação da personagem 

romanesca que sendo tratada, até então, de forma retratista com seus traços bem 

delimitados dentro de uma série de caracterizações (desde traços físicos como, 

fisionomia, vestuário, até traços de temperamento e de caráter), permitindo a 

instauração e a construção de um verdadeiro retrato bem delimitado, agora passa a ser 

exposta de forma cada vez mais complexa e indeterminada. 

Vitor Manuel de Aguiar e Silva marca essa mudança no estatuto da personagem 

literária na segunda metade do século XIX, começando com os romances 

dostoievskianos, abordando e colocando em primeiro plano a psicologia de suas 

personagens, até se desenvolver essencialmente nos fins do século XIX e nas primeiras 

décadas do século XX, em autores como Virginia Woolf, Kafka e James Joyce. No 

dizer de Aguiar e Silva: 

 

Esse [tipo de] romance não apresenta apenas personagens complicadas, 
contraditórias, difíceis de apreender numa fórmula ou de explicar linearmente 
por um esquema de teor causalista, não se limita tão só a devassar as 
profundezas e os recessos da interioridade humana (...) cria personagens 
como que descentradas, destituídas de coerência ética e psicológica, instáveis 
e indeterminadas. (SILVA, 1997:707) 

 

 Essa representação cada vez mais indefinida e complexa da natureza da 

personagem pode ser relacionada à própria dificuldade que temos em definir os seres 

humanos, que são sempre misteriosos e fugidios, como ressalta Candido. Mas, além 

disso, é possível relacionar essa crise na representação da personagem com a crise do 

indivíduo na sociedade moderna, como lembra Rosenfeld em “Reflexões sobre o 

                                                                                                                                                                          

que o desenvolvimento propaga-se, mas a fragmentação também, propiciando o sentimento de 
desorganização e insuficiência que não dá mais sentido à vida das pessoas. Se tomarmos a referência ao 
moderno utilizada pelos críticos literários, observa-se também uma diversidade de enfoques do moderno. 
Georg Lukács (2000) fala de moderno ao caracterizar a modernidade histórica do século XVI, 
considerando Dom Quixote como o primeiro herói moderno da literatura. Antonio Candido (2009) vai 
falar da marcha do romance moderno, desde o século XVII até o século XX. De outro modo, Vitor 
Manuel de Aguiar e Silva (1997) vai localizar o romance moderno nos fins do século XIX e início do XX. 
Neste estudo, utilizaremos o termo moderno na acepção de Anatol Rosenfeld (1973), que considera 
moderno o fato romanesco do século XX. 
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romance moderno”. Nesse contexto, o próprio indivíduo passa por uma nova 

experiência de crise, vivendo numa posição precária diante de um mundo caótico 

marcado por rápidas transformações, pelos progressos científicos que passam a dominar 

o homem e nele produzir um sentimento de insuficiência e indeterminação diante dos 

fatos: “uma época com todos os valores em transição e por isso incoerentes, uma 

realidade que deixou de ser um mundo explicado” (ROSENFELD, 1973:86).  

 Tal crise da sociedade moderna que revela a crise do sujeito é explicada 

também por Marshall Berman, quando ele desenvolve considerações sobre a 

experiência da modernidade, determinada pelas rápidas e violentas transformações, 

caracterizando o “turbilhão da vida moderna” que, ao mesmo tempo em que oferece 

novas possibilidades ao homem, ameaça-o. Nesse sentido, Berman considera a 

modernidade como “uma unidade paradoxal, uma unidade da desunidade: ela nos 

despeja a todos num turbilhão de permanente desintegração e mudança, de luta e 

contradição, de ambiguidade e angústia” (BERMAN, 2007:15). 

 No contexto do pensamento de Berman, a modernidade é exposta como um feixe 

de relações contraditórias onde o homem, ao mesmo tempo em que vislumbra o espaço 

das transformações e do acesso às forças industriais, vê-se impossibilitado de se 

conhecer plenamente, pois a fragmentação desse mundo revela-se como insuficiência da 

vida humana. No dizer de Berman (2007:15), “Ser moderno é encontrar-se em um 

ambiente que promete aventura, poder, alegria, crescimento, autotransformação e 

transformação das coisas em redor – mas ao mesmo tempo ameaça destruir tudo o que 

temos, tudo o que sabemos, tudo o que somos”.  

Nesse espaço de fragmentação que caracteriza o moderno, o sujeito também se 

fragmenta já que ele não consegue estabelecer um sentimento de unidade entre sua 

experiência e o mundo, pois o espaço em que vive se caracteriza pela transição de 

valores e pela impossibilidade de encontrar o sentimento de totalidade. O sujeito passa a 

ser encarado como um indivíduo contraditório, de identidade flutuante, que está em 

permanente transformação, sendo exposto no seu dinamismo, em sua complexidade, 

como o sujeito das representações múltiplas e contraditórias. Marshall Berman explica 

essa caracterização declarando que “o homem moderno jamais se mostrará bem trajado 

porque nenhum papel social nos tempos modernos é para ele um figurino perfeito”. 

(BERMAN, 2007:22). Tal pensamento de Berman entra em consonância com as 

discussões de Rosenfeld sobre a posição precária do homem face ao mundo moderno, 

caracterizada pelos sentimentos de incerteza e insegurança que serão representados na 

própria estruturação estética do romance. 
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 Rosenfeld destaca, assim, uma “desmontagem da pessoa humana e do retrato 

individual” (ROSENFELD, 1973:86) dentro da narrativa moderna, que deixou de 

apresentar “a personagem nítida, de contornos firmes e claros, tão típica do romance 

convencional” (ROSENFELD, 1973:85). Essa estruturação tem analogia com o que 

passou a ocorrer na pintura moderna, caracterizada pelo processo de desrealização, que 

nega o figurativismo ao dissociar, reduzir e deformar o ser humano na tela. 

 Michel Zérrafa (2010) também expõe essa mudança de representação da 

personagem, que passou a ser retratada de forma cada vez mais contraditória e difusa 

aos leitores, ao mencionar que ao invés do escritor trazer a apresentação de uma 

personagem de forma “etiquetada” e representativa, “aplica [-se] ao contrário, a 

carcomer os contornos do romanesco, e principalmente da personagem” (ZÉRRAFA, 

2010: 110). Nesse sentido, o teórico observa que o ser fictício não será mais 

apresentado de forma clara ao leitor, pois o romance moderno já não começa oferecendo 

o retrato de seres, como era comum na narrativa tradicional. Agora, a imagem da 

personagem vai se compondo de forma lenta e imprecisa, de modo que “o romance não 

terminará dando-nos uma figura decisiva, definitiva, da pessoa: o inacabamento do ser 

reina” (ZÉRRAFA, 2010: 113). 

 Dentro desse contexto, Zérrafa comenta o método de Virginia Woolf, que se 

recusava a catalogar os traços característicos de uma personagem e centrava-se no 

subjetivismo absoluto, acreditando que só seria possível apresentar o ser ficcional por 

meio da fragmentação. O resultado desse modo de visão romanesca pauta-se numa 

atenção maior dada aos conflitos interiores da personagem, elegendo a sua consciência 

como campo romanesco e revelando a personalidade como um “limite indeciso” na 

constante oscilação de comportamento. 

 Vale ressaltar que essa mudança na representação da personagem, procurando 

destacá-la como de uma natureza indeterminada, só é possível, como destaca Candido, 

pelo trabalho de “convencionalização” do romancista, que elege elementos 

caracterizadores, numa representação que é “obtida não pela admissão caótica de um 

sem-número de elementos, mas pela escolha de alguns elementos, organizados segundo 

uma certa lógica de composição, que cria a ilusão do ilimitado” (CANDIDO, 2009:60).  

 Pautado nessas considerações, observamos que Marcela, de A ostra e o vento, 

constitui-se como uma personagem obscura e complexa, de contornos não delineados, 

inviabilizando uma representação uniforme e coerente. Isso se dá pelo modo como a 

própria narrativa tipicamente moderna está estruturada, por meio de elementos 

selecionados pelo romancista que tendem a construir essa configuração múltipla, 
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contraditória e pouco definida do ser fictício. Sendo assim, voltaremos nosso olhar para 

os elementos do romance que edificam a natureza obscura e de difícil delimitação dessa 

personagem, entre eles, os incidentes complexos que formam o enredo romanesco e 

delineiam a sua trajetória tensa e problemática. 

 

 

 

2.2 A DIEGESE: a trajetória tensa e problemática da personagem. 

 

Temo não me alcançar nunca mais. 

Moacir Lopes (2000a:29) 

 

Pensando a diegese como a sequência de acontecimentos que nos são 

apresentados no decorrer da obra, ela seria a categoria mais precisa e fundamental para 

que fosse apresentada a imagem de uma personagem, à medida que o leitor iria 

acompanhando toda a sua trajetória até construir no final uma representação particular 

do ser ficcional que vivenciou fatos. Mas o que dizer de um romance que nos oferece 

um enredo extremamente denso, permeado de uma polissemia e ambiguidade 

características, em que não conseguimos estabelecer as relações de causa e efeito e no 

qual muitas informações são omitidas, deixando alguns fatos permanentemente 

obscuros ao leitor? 

A primeira particularidade que salta aos olhos na construção da diegese de A 

ostra e o vento é o amálgama de uma estrutura de romance policial centralizado na ação, 

através de um mistério a ser esclarecido, com a estrutura de um romance introspectivo, 

mais centrado nos conflitos internos das personagens.  

Essa narrativa mais concentrada na estrutura de romance policial é caracterizada 

por Tomachevski (1978) como de “intriga pura”, pois o eixo central é a resolução do 

problema. Essa peculiaridade da narrativa policial em que se propõe a investigar um 

caso e encontrar respostas tende a prendê-la ao romance de tipo fechado, como observa 

Vitor Manuel de Aguiar e Silva, já que se caracteriza por “uma exposição de um enigma 

inicial, [e] a intriga vai desenvolvendo até o perfeito esclarecimento desse enigma, 

saciando-se a curiosidade do leitor, com essa solução final” (SILVA, 1997:727). No 

entanto, observamos que a diegese em A ostra e o vento centra-se mais na trajetória 

psicológica das personagens do que no esclarecimento do mistério. Sendo assim, não 

teremos uma preocupação com o estabelecimento de uma resposta final, mas sim, a 
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instauração de um clima obscuro e cheio de complexidades, à medida que se coloca a 

representação dos conflitos íntimos das personagens, conduzindo o romance para o final 

de tipo aberto. Essa estruturação se opõe ao que se encontra na narrativa mais 

tradicional, cuja preocupação centrava-se em apresentar fatos mais bem delimitados ao 

leitor, buscando um fechamento claro, conforme comenta Peter Gay: 

 

O que se esperava no romance tradicional era que os personagens 
enfrentassem complicações interessantes e o texto procurasse manter um 
clima de suspense, com perspectivas variadas quanto aos possíveis desfechos. 
Havia surpresas nessas histórias, mudanças da fortuna que um autor 
engenhoso colocava como pedras no caminho das personagens. Mas essas 
tensões teriam de ser solucionadas no final. Um desfecho claro e inequívoco, 
cada sobrevivente em seu devido lugar, era elemento indispensável no acordo 
tácito entre leitores e autores – era o que se esperava. E, em geral, apenas 
isso. (GAY, 2009:183) 
 

 
Esse tipo de estruturação do enredo é bastante diverso do que encontramos em A 

ostra e o vento, em que não existe uma preocupação com a solução final das tensões, em 

delimitar claramente o desfecho. Nota-se que a confluência do romance introspectivo 

com o romance polical tende a adensar a narrativa de Lopes: o leitor fica preso à ação, 

ao mistério, buscando desvendar o enigma, mas a narrativa está construída 

essencialmente na problematização do eu personagem, através de uma estruturação 

centrada na instauração do ambíguo e do complexo e não na delimitação precisa dos 

fatos ocorridos que saciaria, no fim, a curiosidade do leitor. 

Será exatamente através dessa estrutura mais centrada no devassar da 

interioridade das personagens que passaremos a conhecer a trajetória complexa de 

Marcela, a protagonista da obra, ao evidenciar uma problemática interior bastante 

intensa e conflituosa: trata-se uma menina tornando-se mulher, desejando descobrir-se 

para a sexualidade em um ambiente totalmente isolado (uma ilha) e sendo controlada 

todo o tempo por um pai dominador que tenta aprisioná-la. 

Os conflitos de Marcela vão surgindo exatamente com a sua descoberta para a 

sexualidade, que se inicia com as transformações do corpo, no descobrir-se como 

mulher. A personagem vivencia a passagem da infância para a adolescência no 

ambiente da ilha, cercada pela natureza, que parece o ambiente propício para o desvelar 

das primeiras sensações. Começa a se dar conta das transformações do seu corpo ao 

observá-lo através da sombra produzida na laje quando se despe para entrar no mar. A 

partir desse acontecimento, sente que a ilha possui outra dimensão e passa a tentar 

entender o que está acontecendo com seu corpo, conforme destacamos no seguinte 

fragmento: “Gostou de passar meses seguidos sentada no morro do Pensador ou nas 
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lajes, olhando para o mar, procurando descobrir que tamanho de verdade estava 

surgindo em seu corpo”. (LOPES, 2000a:41). 

 Essas mudanças no corpo de Marcela instauram esse sentimento que a intriga e 

marcam as primeiras inquietações que definem o seu conflito interior. A referência à 

“verdade que estava surgindo em seu corpo” exprime exatamente a sua transformação 

em mulher, ao evidenciar que seu corpo está dando respostas ao início de sua 

sexualidade, corroborada através da chegada da menstruação, que será descrita logo em 

seguida de forma sutil e metaforizada: 

 
Vim correndo porque descobri agorinha mesmo que existo. Descobri também 
que o vento é vento, as aves, aves, que o mar tem ondas e as flores têm 
cheiro. 
_ Ora, Marcela! Por que só hoje fez essa descoberta? 
- Porque hoje nasceu uma flor. 
- Que tolice, menina! 
José parou de trabalhar para ralhar com ela. Deixasse de besteiras. Ela insiste, 
aborrecida, e só então Daniel acorda com a verdade de Marcela. Está velho 
mesmo, nem notou que de seu corpo surge um corpo. Ela acabou gritando: 
- Nasceu uma flor! Nasceu uma flor! Será que ninguém sente a importância 
de nascer uma flor? (LOPES, 2000a:21) 

 

E quando se ajoelhou no jardim para segurar uma dália que nascia, sentiu um 
calor no corpo e correu gritando para anunciar a Daniel e a pai: 
- Nasceu uma flor! Nasceu uma flor! Nasceu uma flor! (LOPES, 2000a:41) 
 
 

Percebe-se que essa cena do romance é reiterada dentro da narração, pois temos 

a menção a esse fato duas vezes, a primeira retratada sob a perspectiva de Daniel, e a 

segunda, sob o campo de visão de Marcela. Essa recorrência se estabelece como forma 

de enfatizar a importância que o acontecimento representa tanto para a personagem 

como para a ação diegética. Nota-se que a chegada da menstruação é metaforizada pela 

expressão “Nasceu uma flor!”, evidenciando esse desabrochar de Marcela para a 

sexualidade, deixando de ser menina e se tornando mulher. A utilização de elementos da 

natureza como símbolo de seu corpo se descobrindo será recorrente em outras passagens 

da narrativa. Em muitos momentos, Marcela compara-se com as flores que se abrem e 

parecem estar exalando beleza. 

 A fase de descoberta do corpo e de novas sensações que a moça experimenta 

acaba por impulsionar uma necessidade: sentia-se sozinha na ilha, apenas povoada por 

ela, seu pai e o velho Daniel, gostaria de ter alguém mais com quem pudesse dividir e 

vivenciar suas novas descobertas, como fica sugerido no seguinte fragmento: “E quando 

se sentou nas lajes, olhando o horizonte, desejou que alguém mais que Daniel e José, 

seu pai, a visse, quase mulher” (LOPES, 2000a:39). 
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Esse desejo por um companheiro que pudesse enxergá-la como mulher passa a 

ser a grande busca de Marcela. Afinal, como vivenciaria a sua descoberta recentemente 

experimentada? Com quem se relacionaria naquele espaço isolado da ilha? Com quem 

dividiria o desejo erótico que começara a se formar com os sinais expostos em seu 

corpo?  

 Depois de expor todas essas inquietações, Marcela descreve a visão de um 

homem em um barco próximo da ilha. A partir desse acontecimento, ela passa a se 

referir a Saulo, com quem inicia um relacionamento amoroso desmedido, encontrando-o 

todas as noites na praia, à revelia das interdições de seu pai. No entanto, a configuração 

de Saulo apresenta-se como uma indeterminação dentro da narrativa, pois não se 

consegue estabelecer de forma precisa se Saulo é apenas produto da imaginação de 

Marcela ou se realmente é um ser corporificado, pois a história abre margens para 

ambas as interpretações. 

Em um primeiro momento, alguns dados da diegese sugerem que a personagem 

pode ser encarada como produto da imaginação de Marcela como se fosse criado por 

ela. Evidenciamos isso porque depois de expor a necessidade por um companheiro, 

Marcela avista repentinamente um barco surgindo no mar com um homem na proa, que 

ela diz enxergar de longe, mas que não responde ao seu aceno, e afirma que “parece que 

nasceu de seus dedos, quando os estendeu para o mar” (LOPES, 2000a:45). A 

personagem já havia ratificado a importância dos dedos na criação da vida, numa 

passagem anterior do romance, chegando a se perguntar: “Que outras coisas inanimadas 

passarão a ter vida através deles” (LOPES, 2000a:44). 

 Essa sugestão da criação de Saulo pela imaginação de Marcela ficará mais 

patente quando se considera uma passagem do romance em que ela começa a brincar 

dentro do quarto com as sombras de suas mãos e dedos refletidos nas paredes e no 

telhado pela luz do candeeiro, deixando sugerida a figura de Saulo como uma sombra 

criada do seu corpo: 

 

A luz do candeeiro tinha o poder de criar, mãos e dedos se recriavam lá em 
cima e povoavam a casa (...) e as sombras acompanham seus movimentos 
querendo ultrapassar o telhado, agitam-se, possuem movimentos próprios, 
como se criadas das pontas de seus dedos caminhassem agora sozinhas, 
independentes (...) Sombras que saíram de seus dedos e agora passeiam pela 
casa, têm cheiro e corpo, estão se unindo... em pouco uma sombra apenas, 
compactada, dominará toda a casa... 
Nesse instante, a um sopro de vento, eu penetro na casa, encho-a de mim, 
envolvo o corpo de Marcela e chamo-a para a praia (LOPES, 2000a: 68-69). 
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 Diante deste fragmento, observa-se a relação exposta entre a criação das 

sombras na parede pela luz do candeeiro e o aparecimento de Saulo, pois Marcela 

anuncia a chegada de uma sombra em particular que preencherá toda a casa, e, 

imediatamente, passamos a ouvir a voz de Saulo, personificando-se no sopro do vento e 

envolvendo Marcela. Essa passagem tende a suscitar a criação desse ser como surgindo 

da própria imaginação da moça, evidenciando sua natureza de ser incorpóreo e fictício. 

 Essa incorporalidade de Saulo será sugerida em outras passagens do romance, 

através de sua própria perspectiva narrativa, quando ele afirma: “não posso impedir seus 

passos, e os meus não marcam a terra” (LOPES, 2000a: 135, grifo nosso), ou quando 

descreve a si próprio: “passos sem passos, movimentos sem movimentos (...) vou 

caminhando sem passo para ela” (LOPES, 2000a:144-145, grifo nosso). Essas marcas 

no discurso de Saulo tendem a insinuar esse caráter de ser sobrenatural e fictício que o 

constituem. 

 Por outro lado, observa-se que Saulo se desprende de ser pura criação de 

Marcela e se torna uma entidade importantíssima no romance, sendo capaz de 

influenciar os pensamentos das personagens, de se relacionar com Marcela, de 

comandar a narrativa e ser o catalisador das informações depois do desaparecimento das 

pessoas da ilha. Essas evidências do papel crucial de Saulo dentro da diegese reforçam 

uma incapacidade de definir de forma precisa essa personagem, pelo caráter de 

dualidade que se cria em torno de sua figura. 

Esse ser incorpóreo que inicialmente não teria autonomia no romance, por sua 

figura estar sempre atrelada à imaginação de Marcela, tem uma presença tão bem 

construída, estrutura-se de forma tão presentificada e verossímil que o leitor parece 

esquecer-se da sua incorporalidade como personagem, para enxergá-lo como uma das 

grandes entidades da narrativa, pois, em muitos momentos da diegese, ele assume uma 

corporalidade significativa, passando a ser, inclusive, um dos narradores da história. 

Podemos evidenciar essa corporalidade de Saulo no momento em que ele passa a 

descrever seu relacionamento sexual com Marcela de forma detalhista e presentificada, 

colocando em cena a descrição do ato sexual de forma sublimada, ressaltando um 

erotismo repleto de força lírica e sensualidade: 

  

Minhas mãos adquiriram curiosidade, tatearam o corpo recém-descoberto e 
o auxiliaram a criar-se. E encontraram dois seios que não eram e se 
espantaram de ser. Entre as ondas e as aves um suspiro nasceu e Marcela me 
sentiu integralmente (...) Minha boca desceu de seus lábios e pousou nos 
seus seios. Por que tremes, Marcela, e há um pranto em teu peito? E teus 
braços não me envolvem... (...) Surgiu a mão de baixo do lençol, acariciou 
minha cabeça e fez com que abandonasse o seio e voltasse à boca, porque de 
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meus beijos respirava (...) A outra mão segurava as pontas do lençol. Por que 
segredar-se com um simples lençol? (...) Comprimiu minhas mãos contra os 
seios, como única resposta, e o lençol enrodilhou-se na areia libertando-lhe o 
corpo. 
Então a vi completa, vestida apenas de luar (...) 
Então... tocamos as mãos e tombamos na areia, e todo o meu corpo 
experimentou o seu. Um gemido chegou às aves assustadas, e lábios e pernas 
e seios e braços... seu ventre floriu e suas coxas se debateram sob um estro, o 
corpo inteiro me concebendo, como a corola de uma flor, possuído do meu, 
ou como a concha de uma ostra se abrindo para aspirar a vida. (LOPES, 
2000a:70-71, grifos nossos) 

 

 Merece destaque as expressões enfatizadas na transcrição acima que reforçam a 

natureza corporificada de Saulo, que se descreve como um ser que possui características 

humanas. Isso ganha mais evidência pela descrição minuciosa de sua relação com 

Marcela que, a priori representaria a união de um ser corpóreo (Marcela), com um ser 

incorpóreo (Saulo), algo impossível no plano da realidade exterior à ficção. Todavia, o 

quadro que se desvenda a nossa frente é tão rico de detalhes, tão vivaz, que a relação 

amorosa se constitui como verdadeira união entre duas pessoas humanas, afinal é com 

esse propósito que ela é descrita. 

Além disso, diante dessa exposição da relação sexual entre Saulo e Marcela, 

ressalta-se uma representação poética do erotismo, sem grosserias, sem palavras 

obscenas, desvelando o ato sexual como envolvimento, como contato e relação amorosa 

encantadora, através da descrição minuciosa, mas de forma sugerida, transmitindo um 

sentimento de poeticidade ao ato narrado: uma espécie de representação do erotismo 

velado, de forma lírica, metafórica, procurando evidenciar a sublimidade da iniciação 

sexual de Marcela. Essa representação do erotismo de forma velada relaciona-se com 

uma face do erotismo surrealista: a do erótico-velado, que se opõe ao obsceno, ao 

escatológico, através de “uma dosagem sutil de coisas postas a nu, de coisas sugeridas e 

de coisas caladas” (ALEXANDRIAN, 1994:390). 

Partindo das observações em torno da ontologia de Saulo, vemos que ele se 

caracteriza por sua natureza indefinida, pois a sua figura aparece atrelada a tensão entre 

a incorporalidade e a corporalidade dentro da narrativa. Nisso se instaura a 

indeterminação dos fatos que deixa o leitor numa permanece hesitação acerca de sua 

verdadeira natureza. Essa característica faz com que Saulo seja entendido como um 

elemento do fantástico dentro da diegese, pela representação dos acontecimentos 

incertos que levam à ambiguidade. Em Introdução à literatura fantástica, Todorov 

(2008) caracteriza o fantástico como a presença de um fenômeno estranho dentro da 

narrativa que induz a uma hesitação diante da explicação dos fatos, pois o leitor fica na 

indecisão entre explicar o fenômeno estranho de forma natural ou sobrenatural, 
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sustentando a indefinição. Essa particularidade é exatamente o que acontece quando 

consideramos a configuração de Saulo, sua imagem aparece nesse caráter paradoxal 

entre o real e o imaginário.  

Todavia, pode-se observar com o avançar e o término da narrativa que a imagem 

de Saulo vai se aproximando muito mais das características de um ser incorpóreo de 

natureza etérea, pois mesmo com o desaparecimento de Marcela, ele permanece, e se 

torna a única voz presente na ilha. O próprio Daniel, essencialmente nas passagens 

finais do romance, sente a sua presença em todos os espaços e no fim termina por 

reconhecer a sua natureza transcendental. Nesse sentido, é possível afirmar que a 

ontologia de Saulo dentro da diegese, a priori, apresenta-se por meio da indefinição, 

mas com o desenrolar dos acontecimentos a sua configuração aparece muito mais 

centrada no sobrenatural. Diante disso, convém mencionar que tal particularidade revela 

a entrada na tipologia do fantástico-maravilhoso destacado por Todorov, como forma de 

evidenciar narrativas que “se apresentam como fantásticas e que terminam por uma 

aceitação do sobrenatural” (TODOROV, 2008:58).  

Depois de expor essas considerações em torno da representação de Saulo, que se 

relaciona com a trajetória de Marcela em sua descoberta para a sexualidade, evidencia-

se uma problemática da moça pelo seu isolamento na ilha, ocasionando uma solidão 

compulsória, reforçada pela figura controladora do pai, que não quer permitir que 

ninguém se aproxime da filha. Essa interdição do pai vai criando uma tensão 

psicológica evidente no íntimo da personagem, pois José passa a vigiá-la dia e noite ao 

redor da ilha, conforme observamos abaixo: 

 

Pai envelheceu muito nestes últimos dias, tem rondado a ilha dia e noite e 
pouco tem dormido. Somos dois estranhos e ele parece temer a minha 
presença. Durante a noite inteira escuto seus passos rondando a torre, 
falando para as gaivotas (...) Se vou banhar-me na fonte, quando menos 
espero sinto-o atrás de uma árvore acompanhando meus movimentos. Tenho 
usado com frequência a cabana para nela descansar depois do almoço, ou 
mesmo à noite quando Saulo desembarcar (...) Pai sofre porque não pode 
lutar contra ele. Não me importa mais o que ele sinta ou sofra. Nem cuido 
mais que um dia ele testemunhe nossa posse. Saulo é a importância desta 
ilha12. (LOPES, 2000a:97) 
 
 

A representação de José está sempre atrelada a essa figura controladora que 

deseja aprisionar a filha por medo de perdê-la, como aconteceu com a sua esposa Joana, 

que fugiu com outro homem. Esse controle de José em relação a Marcela vai criando 

                                                           
12A passagem está transcrita em itálico tal como aparece no romance, por ser uma passagem do diário 
íntimo de Marcela. Sendo assim, sempre que aparecer uma transcrição marcada em itálico dirá respeito ao 
diário de Marcela. 
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um grande abismo entre os dois.  Ele vive “fechado no seu silêncio” (LOPES, 

2000a:95), Marcela vive vagando pela ilha em busca de Saulo. Ao leitor fica a sugestão 

de que ela transfere toda essa falta de carinho do pai para a figura de Saulo, encarando-o 

como a grande importância da ilha. No que diz respeito ao pai, a filha assim se exprime: 

“Não lhe tenho amor, pois sou para ele um simples objeto a que se agarra” (LOPES: 

2000a:74) e os dois, pai e filha, vão se afastando cada dia mais: “quase não trocavam 

palavras nos últimos meses, cada um em seu canto” (LOPES, 2000a:62). 

Torna-se patente que através desse distanciamento produzido pelas personagens 

vai surgindo uma espécie de alienação criada entre elas: não se reconhecem mais como 

pessoas, não se relacionam como pai e filha, vivem isolados em seus mundos, imersos 

nos seus conflitos íntimos, cada um vivendo a sua angústia sem dividi-la com ninguém. 

 Diante disso, a situação de isolamento, tanto geográfico, pelo espaço da ilha, 

quanto entre os indivíduos, vai reforçando em Marcela o sentimento da solidão 

exacerbada: “Sinto-me presa nesta ilha, cada centímetro dela é habitada por papai e 

Roberto, entre mim e Saulo” (LOPES, 2000a: 121). Ela deseja libertar-se dessa solidão, 

por isso se entrega a sua relação com Saulo de forma desmedida, chegando a incutir a 

ideia de afastar os outros personagens da ilha para ficar sozinha com o ser que passa a 

dominar todos os seus pensamentos: 

 

Saulo é tão importante que está tomando conta de mim inteiramente (...) Tal 
é a ânsia de Saulo por mim e de mim por ele, que o vejo em tudo na ilha. 
Impregnado na água do córrego, e quando por ela caminho sinto-o 
penetrando pelo meu corpo. No toque dos sinos que o vento provoca nas 
fendas dos picos ele me completa de sons que se materializam como se me 
beijassem os ouvidos, a boca, os olhos, os seios e os cabelos, então sinto 
vontade de me abrir ao vento e deixar que Saulo penetre inteiramente em 
mim (LOPES, 2000a:11). 

 

 Vemos, assim, construir-se um envolvimento surpreendente e verossímil entre 

Marcela e Saulo. Existe um sentimento formando-se e Marcela prende-se a ele de forma 

plena: o sentido da sua vida passa a ser Saulo, talvez uma forma encontrada para se 

refugiar da solidão que a dominava. Por outro lado, observa-se que o íntimo de Marcela 

vai se adensando porque começa a perceber que o seu envolvimento com Saulo não 

pode lhe retirar “a sede mais intensa e antiga” (LOPES, 2000a:113), não pode lhe 

poupar do “peso da virgindade”. Esse desejo por se livrar da virgindade é estimulado 

pela presença na ilha de Roberto, ajudante do farol, que veio substituir o velho Daniel. 

Marcela sabe que existe um homem na ilha capaz de libertá-la deste desejo, e essa ideia 
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passa a dominá-la de tal forma que ela vai ao encontro de Roberto, numa ânsia e 

violência desenfreadas: 

 
Também sou mulher, possuo também corpo e sexo e seios para serem 
violentados na cama de couro, sob seu corpo, os pelos de seu peito 
esfregando-se nos meus seios, minhas coxas coladas nas suas (...) pela 
primeira vez... precisa de uma primeira vez... o corpo prenhe de calor. Pode 
machucar, amassar todas as partes... não reparou logo que venho me 
entregar? Rasgue a blusa, arrebate as vestes, é preciso violentar essa 
virgindade que me dói nas têmporas, faz tremer meu corpo em febre. Tome, é 
seu este corpo formado da ilha (LOPES, 2000a:116). 
 

 
 Torna-se patente nessa passagem a mudança de tom na descrição do 

envolvimento sexual, se tomarmos como referência a passagem anterior da narrativa em 

que Saulo descreve a relação sexual entre ele e Marcela de forma poética, sutil. Aqui a 

representação do erótico, torna-se violenta, grosseira, mas não a ponto de descambar na 

obscenidade. É possível explicar essa diferença porque na representação do erótico 

narrado na perspectiva de Saulo, observa-se toda a ênfase colocada no envolvimento 

amoroso, existia um sentimento revelando-se, nesse caso, existe apenas uma busca pela 

saciedade de um desejo, uma necessidade apenas. 

 Evidencia-se, assim, uma sede incontrolável de Marcela por sua primeira vez, 

uma necessidade que lhe angustia, que corrobora em um sentimento violento, como se 

não aguentasse mais essa espera. Todavia, mesmo demonstrando esse desejo incoercível 

de ser possuída pela primeira vez, Marcela expressa o sentimento de medo, vivencia um 

conflito, que parece ser o que lhe acompanha desde as primeiras páginas do romance: 

tem vontade de se descobrir, de encontrar sua verdade, mas sente medo dessa 

descoberta: 

 
Teme apenas que seu mundo se desmorone no instante em que for possuída, 
ficará pequena, desvendada, insignificante nas mãos peludas de um homem, 
o corpo amassado no seu corpo, sem mais consistência própria, repleta do 
dele, a ilha mudará, e o vento e o voo das árvores. (LOPES, 2000a:115) 
 

 
Esse receio da personagem pelo o que acontecerá depois de ser desvendada, 

como se perdesse sua identidade, não se reconhecesse mais, achando o ato grosseiro, é o 

que tende a afastá-la do quarto de Roberto, já à beira de sua cama para ser possuída. 

Marcela se esquiva, acha o homem bruto, peludo, insignificante, “limitado a si mesmo, 

do tamanho do seu tamanho” (LOPES, 2000a:117). Essa constatação da limitação do 

homem é algo permanente no discurso de Marcela, tanto ao se referir a Roberto como 

ao seu pai, que, para ela, “é um inseto violentado, cego à luz, e chora por ter queimado 
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as asas” (LOPES, 2000a:113). Apenas Saulo é do tamanho de sua ânsia. Ela enxerga tal 

personagem como um ser grandioso que poderá libertá-la de todas as suas angústias, por 

isso decide entregar-se a ele definitivamente.  

Esse momento marca a situação mais densa e conflituosa de Marcela, pois José e 

Roberto misteriosamente lançam-se ao mar para salvar náufragos e Marcela apaga a luz 

do farol para que ninguém encontre o caminho de volta à ilha e ela permaneça 

eternamente envolvida com Saulo. Pela situação tensa, os pensamentos de Marcela 

revelam um conflito interior extremado: 

 

É frio e cinzento na ilha. Cresce o temporal e a neblina envolve tudo. A torre 
nem mais ilumina a minha solidão. Será hoje a noite da desangústia. Resta 
uma ilha... e apenas o mar. Temo não me alcançar nunca mais”. (LOPES, 
2000a:123) 

 

Comprova-se que ao lado dos conflitos de Marcela desenrola-se uma noite de 

tempestade na ilha como se representasse ou até determinasse o interior conturbado da 

personagem. Esse momento marca a busca por sua união definitiva com Saulo: a 

reintegração dos dois em um só corpo, como se o ser antes criado, devesse voltar a sua 

forma original e ser apenas um, apenas Marcela. Esse seria o momento da 

“desangústia”, a solução de todos os conflitos internos da personagem, mas no instante 

da reintegração, ela se vê incapaz e pequena diante de sua possível criação: “Não 

suporto! Não me possuas tanto. Sinto que sou fraca, não posso acompanhá-lo, vou 

perder-me. Temo que você me destrua e não me alcance nunca mais”. (LOPES, 

2000a:146) 

Nessa ocasião, que podemos considerar o clímax da narrativa, vê-se Marcela 

sentindo-se fraca diante de Saulo, desesperada ao perceber que estava imersa na 

escuridão da ilha. Desse modo, volta ao medo de ser desvendada que a apavorava e do 

qual não pôde se libertar e, enfim, reconhece a sua humanidade, embora já seja tarde 

demais. Essa passagem do romance, além de evidenciar os pensamentos mais 

conturbados de Marcela, revela um momento grandioso de uma lucidez comovedora: 

 

Sozinha... nesta escuridão, a ilha é imensa... o farol apagado... os homens 
morrendo e chamando-a. Ninguém para socorrê-los e não podem continuar 
morrendo, os olhos eternamente boiando. Pai! Roberto! Não pode deixá-los 
morrerem. São homens, fracos, brutos, odeiam e sofrem e possuem medo. É 
preciso salvá-los (...)Tropeçou na cadeira e sentiu dor. É agradável sentir dor, 
ter os pés no chão como eles. De repente seu corpo é igual ao de Roberto e de 
pai, capaz de sentir dor e medo (...) Sim, ao amanhecer colherá outros ramos 
e fará pão fresquinho... ouviram? Pai! Roberto! Roberto! Venham! Está tudo 
pronto na mesa. Venham! Quero vê-los aqui em volta tomando café. Assim 
como são, grosseiros, as mãos calosas, braços peludos, pés grandes e chatos, 
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barbados, possuindo ódio e medo. (...) Pai, Roberto é como você. Passará a 
mão pela barba e sorrirá também. Nunca vi pai sorrir. Venha, Roberto, segure 
minha mão, repare no vestido novo, meus cabelos penteados. Venha tomar 
café, o pão está fresquinho e recende a alecrim. Depois passearemos pela 
ilha, iremos pescar, correremos pela praia e assustaremos as viuvinhas. Sim... 
amanhã... daqui a pouco quando o dia nascer, a neblina se dissolverá e a ilha 
ficará límpida, sem temporais, como era ao chegar, será toda ela um 
brinquedo grande. Usava tranças naquele dia, correu, montou numa tartaruga. 
Descerá chapinando os pés no córrego. Roberto estará sentado num 
tamborete fumando seu cigarro. Bom dia, Roberto! Bom dia, Marcela! Hoje 
outras dálias se abriram. Onde está Mestre José? Balançando-se na rede, hoje 
penteou meus cabelos e jogamos malha no terreiro, beijou meu rosto quando 
fomos deitar. Tão bom fazer coisas sem importância, apanhar búzios na praia, 
alisar as penas das aves, varrer a casa, lavar e coser roupas, ser do tamanho 
de pai e Roberto. Mas... onde estão eles agora? Onde está o mundo que não 
enxergo ele? Será sempre noite de agora em diante? (...) Pai, você é 
importante no seu medo, eu ajudarei você a envelhecer. Esqueça o ódio à 
mãe. Sou sua filha. Não lembra quando caminhava pelas estradas segurando 
minha mão? Esqueça o ódio e esta ilha dará para nós três. Olhe ali Roberto 
que vem da cabana arrastando a perna... ele não quer destruir você nem 
dominar a ilha, quer apenas conviver conosco. Podemos ainda nos amar os 
três. Me ame, sou sua filha, necessito desse amor, a ilha dará para nós três... 
(LOPES, 2000a:149-150) 
 

  

Essa representação da interioridade sofrida e reveladora de Marcela marca o seu 

encontro com a lucidez, como se a personagem tivesse despertado da sua conturbação 

interior e agora fosse capaz de enxergar os fatos de forma mais consciente e de 

reconhecer sua humanidade. A referência ao “sentir dor, ter os pés no chão, ser do 

tamanho de pai e Roberto” define essa tomada de consciência à medida que estabelece 

toda a sua intimidade perturbada, demarcando seus sentimentos mais simples: a vontade 

de estabelecer a convivência com os outros habitantes da ilha, a necessidade do amor de 

seu pai, o desejo de ter sua vida de criança de volta, uma busca pela harmonia, uma 

verdadeira necessidade de amor, de fazer coisas simples, de se sentir humana. Essa cena 

surpreendente de um apelo sofrido evidencia toda uma valorização do ser humano em 

suas limitações, colocando-se como uma mensagem comovente “de anti-solidão, da 

necessidade do amor fraternal e tolerância”. (FODY, 2000:7). 

Será exatamente numa busca desenfreada por ter sua vida de volta, 

reconhecendo a importância do pai e de Roberto na vida da ilha, que Marcela se lança 

desesperadamente ao mar e não retorna. A narrativa termina na perspectiva nostálgica 

de Saulo sofrendo com o desaparecimento de Marcela: um fim que se revela como 

trágico, que levou à destruição da personagem. Em algumas passagens anteriores, 

Daniel já anunciava esse desfecho trágico em uma de suas conversas com a própria 

Marcela: 
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Viver numa ilha, Marcela, é ser uma ilha. Tenha bastante cuidado com os 
sons, com as cores, com as luzes. Chega um instante em que tudo isso gritará 
dentro da gente. Aqui a vida é concentrada, nunca nos dispersamos e 
precisamos ser fortes para nos suportarmos a nós mesmos. (LOPES, 
2000a:22) 

 

Observa-se que Marcela não conseguiu se desvencilhar dessa “vida 

concentrada”, da grandeza de sensações que o ambiente e as próprias circunstâncias 

colocaram diante dela, revelando toda a complicação da existência humana, dos 

conflitos mais interiores. É nessa problematização que se centra a diegese de A ostra e o 

vento, numa revelação da complexidade da interioridade psicológica, que se desloca 

para a própria estruturação fragmentada da narrativa, conforme veremos adiante, 

revelando uma personagem incompleta, através de uma trajetória altamente complicada, 

marcada por um discurso abstrato sem pretensão por um desenlace bem delimitado. No 

fim, insinua-se que Marcela fora transformada em uma ostra que permanecerá 

eternamente fechada e ninguém conseguirá abrir: um desfecho repleto de simbologia 

que reforça ainda mais a complexidade da personagem. 
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3 A COMPLEXIDADE DE MARCELA POR MEIO DOS “OLHARES 

CRUZADOS” E DA FRAGMENTAÇÃO TEMPORAL 

 

 3.1 A POLIMODALIDADE FOCAL13: a personagem sob várias perspectivas 

 

A ambiguidade, a instabilidade da pessoa são 

efetivamente acusadas pela técnica dos olhares 

cruzados e contraditórios sobre uma 

personagem. 

Michel Zéraffa (2010:100) 

 

Ao tratarmos do modo de caracterização de uma personagem, é de extrema 

relevância considerarmos a instauração da perspectiva narrativa do romance, pois 

observa-se que a representação da personagem “aparece condicionada, desde logo, pelo 

estatuto do narrador instituído” (REIS & LOPES, 1988:195), que, adotando 

determinada perspectiva narradora veiculará informações sobre o ser fictício, 

permitindo a construção de sua imagem ante o leitor. 

No caso de A ostra e o vento, a apresentação da história de Marcela dá-se de 

forma fragmentada por diferentes perspectivas, várias vozes vão se entrelaçando e se 

misturando ao longo da narrativa. As informações são postas como em um quadro 

cubista que oferece fragmentos e recortes de uma determinada realidade através da 

justaposição de diferentes formas que corroboram na instauração da múltipla 

perspectiva. Esse tipo de construção tende a dificultar a apreensão dos fatos e, 

consequentemente, tende a adensar a configuração de Marcela.  

Percebe-se que, ao invés de termos a adoção de uma determinada perspectiva 

narrativa a partir da qual o material será narrado, temos uma mistura de campos de visão 

sem demarcações. Isto dificulta, muitas vezes, o estabelecimento preciso da instância 

narradora, já que se instaura a construção de uma estrutura caótica através da particular 

exploração da pluralidade de vozes que vão se misturando de forma abrupta, trazendo a 

fragmentação para o discurso. 

Um dos principais estudos em torno desse romance, a tese de doutorado 

“Criação e técnica na obra de Moacir C. Lopes”, de Michel Fody (1978), destaca a 

                                                           
13Termo utilizado por Gérard Genette (1995) para caracterizar a narrativa que se estrutura por meio de 
uma variação de focalizações.  
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presença de quatro vozes narradoras que presidem toda a narrativa: “o diário de 

Marcela; Saulo – o vento – de sua perspectiva do alto; o velho Daniel voltando com os 

homens para investigar a ilha do farol; e a brevíssima intrusão do autor no início” 

(FODY, 1978:116). No entanto, ponderamos que a instância narrativa nessa obra não 

pode ser delimitada de forma tão precisa assim, pois se temos o diário de Marcela como 

uma das vozes que comandam a narração, também temos a transcrição do caderno de 

registros de José, embora em menor proporção, e a instauração de outras vozes de 

personagens, como José e Roberto. Portanto, o estudo de Fody apresenta uma descrição 

reducionista ao analisar como se estrutura a perspectiva narrativa em A ostra e o vento. 

Sendo assim, considera-se que, embora seja difícil muitas vezes precisar o 

narrador nesse romance de Lopes em virtude da mistura de campos de visão, podemos 

perceber que a narrativa é comandada por um narrador heterodiegético, que ora assume 

uma focalização onisciente, narrando de forma mais distanciada e objetiva, ora reveste-

se de uma focalização interna variável, valendo-se do discurso de outras personagens da 

história e passando a narrar sob a perspectiva de cada uma dessas personagens. Além 

disso, instaura-se também a veiculação de informações por meio de um narrador 

autodiegético, à medida que temos a transcrição do diário de Marcela, que, como 

protagonista da história, externa suas experiências numa focalização interna. Mais que 

isso, também se observa a instauração de um narrador homodiegético por meio da 

transcrição do livro de quartos de José, que por ser uma das personagens que participam 

da história, veicula informações de alguém que testemunhou fatos. Por fim, observa-se 

o estabelecimento de um outro narrador homodiegético identificado a personagem Saulo 

que, adota a postura de um narrador objetivo, assumindo focalização interna ou externa, 

mas que, na maioria das vezes, revela-se por meio de uma focalização onisciente, 

adquirindo uma posição demiúrgica,  por ser uma personagem que sabe tudo sobre os 

fatos, descrevendo o presente, retomando fatos passados e já prenunciando fatos futuros. 

Podemos ilustrar essa estruturação múltipla das instâncias narradoras do romance por 

meio do esquema abaixo: 
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Analisando a configuração dessas várias vozes presentes no romance, 

percebemos que, em alguns momentos, teremos vozes mais autônomas, predominando 

em capítulos separados. No entanto, em certos capítulos, ocorre a mistura de 

perspectivas narrativas, ocasionando um narrar fragmentado e obscuro para o leitor, 

inclusive, com a utilização do monólogo interior que tende a se centrar no fluxo de 

pensamentos das personagens, devassando os seus conflitos mais íntimos. 

Nesse sentido, se temos a variação de vozes que comandam o universo diegético, 

teremos a multiplicação de modos de narrar através da variação das focalizações, o que 

culmina na exploração de diversas perspectivas, oferecendo uma pluralidade de 

informações e, consequentemente, propondo várias representações distintas em torno da 

figura de Marcela. Veremos como acontece essa representação a partir de cada instância 

narradora. 

 

3.1.1 As múltiplas vozes 

 

Observa-se que a narrativa é comandada por um narrador heterodiegético 

“ausente da história que conta” (GENETTE, 1995:244), pois “relata uma história à qual 

é estranho, uma vez que não integra nem integrou, como personagem, o universo 

diegético em questão” (REIS & LOPES, 1988:121), por isso, tende a narrar de forma 

mais distanciada e objetiva. No entanto, destaca-se que esse narrador heterodiegético 

1 Narrador 
heterodiegético

Focalização 
onisciente

Focalização 
interna variável

Personagens: 
Daniel; Marcela; 
José; e Roberto

2 Narrador 
autodiegético Marcela Transcrição do 

diário

3 Narrador 
homodiegético José Transcrição do 

livro de quartos

4 Narrador 
homodiegético Saulo

Focalização 
interna ou 
externa

Focalização 
onisciente
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vale-se de perspectivas narrativas diversas diante do material narrado, o que determina a 

maneira como as informações sobre Marcela chegam para o leitor. Inicialmente e, de 

forma menos extensa, temos a adoção de uma focalização zero, também chamada de 

onisciente, “em que o narrador faz uso de uma capacidade de conhecimento 

praticamente ilimitada” (REIS & LOPES, 1988:255), por isso, se coloca como 

organizador da narração a quem todas as outras instâncias narradoras subordinam-se. 

Por meio do campo de visão desse narrador heterodiegético em sua posição de 

onisciência já se desenvolve uma representação peculiar da complexidade de Marcela. 

Em um primeiro momento, ele apresenta a personagem como “manhã, rodeada de sol” 

(LOPES, 2000a:43); já em outro momento, Marcela é “pequena e frágil, criança 

perdida” (LOPES, 2000a:148). Essa oscilação representativa exposta pelo narrador 

heterodiegético evidencia a complexidade de que se reveste a personagem, ressaltando a 

sua tensão psicológica que acaba por lhe apontar uma configuração indeterminada e 

antitética. 

Por outro lado, observa-se que esse narrador heterodiegético, na maioria das 

vezes, reveste-se de uma focalização interna variável, permitindo “a circulação do 

núcleo focalizador do relato por várias personagens” (REIS & LOPES, 1988:252). O 

que acontece, nesse caso, é que o narrador heterodiegético assume o discurso de 

personagens do romance, passando a veicular as informações diegéticas sob o campo de 

visão de cada uma em particular. Essa variação do núcleo focalizador perpassa pela 

consciência de personagens como Daniel, em maior proporção, Marcela, José e 

Roberto, culminando na adoção de uma narração intercalada que “resulta na 

fragmentação do discurso em várias etapas interpostas ao longo da história” (REIS& 

LOPES, 1988:114). 

Quando o narrador heterodiegético assume o campo de visão de Daniel para 

relatar os fatos sobre Marcela, verifica-se a adoção de uma posição de ulterioridade em 

relação às informações diegéticas, pois Daniel apresentará seu relato pautado naquilo 

que já vivenciou com a personagem. Essa postura confere à narração um tom 

saudosista, apaixonado, cheio de sentimentalismos, impulsionado pela ausência de 

Marcela:  

 

E então foi a vez de ela sorrir, agitar os braços, mãos abertas como uma 
gaivota em pleno voo. Ou com as mãos nos quadris, a perna direita para a 
frente, o dedo grande do pé furando a terra. Havia ternura naquele gesto. 
Poder reencontrá-lo agora. (LOPES, 2000a:19). 
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 Será exatamente através da perspectiva do velho Daniel que teremos mais 

informações sobre a personalidade de Marcela, pois ele conviveu longo período de 

tempo com a menina e, assim, relembrará através de suas rememorações muitos 

momentos passados ao seu lado. Essas informações veiculadas por Daniel, embora não 

esclareçam de forma precisa quem era Marcela, oferecerão ao leitor alguns elementos 

que, ao menos, configuram uma certa representação da personagem. 

 Por meio do campo de visão de Daniel, o leitor toma conhecimento sobre a 

chegada de Marcela à ilha, as modificações que a menina provocou naquele espaço, a 

descrição de sua rotina inteira, enfatizando a importância que ela assumia naquele 

ambiente. Destaca ainda uma peculiaridade na caracterização de Marcela: a verdadeira 

integração operada entre a personagem e o espaço da ilha, conforme fica destacado 

abaixo:  

 

Marcela, que à simples presença de algas boiando corria logo à praia? 
Marcela, que seria capaz de sentir a presença de um barco pairando a grande 
distância ou um navio passeando ao largo? Ela, que parecia ter adquirido a 
faculdade de sentir a vibração através das ondas? O grito de um mumbebo, o 
voo de um catraio com asas escuras e grandes lhe chamavam a atenção. 
(LOPES, 2000a:15). 

 

Diante dessa passagem, nota-se uma espécie de sensibilidade desenvolvida em 

Marcela diante do espaço da ilha, como se a personagem fosse tão próxima daquele 

ambiente que fosse capaz de distinguir qualquer modificação ou acontecimento que ali 

se desse, revelando um grande vínculo com o ambiente hostil, aprisionador e isolado da 

ilha. Essa integração da personagem ao ambiente é enfatizada quando Daniel considera 

que “a ilha inteira era Marcela e Marcela era a ilha” (LOPESa, 2000:56), destacando a 

conexão entre personagem e espaço. Além disso, essa representação de Marcela define a 

grande importância que ela assumia para o velho Daniel, com seus gestos ternos, sua 

forte presença em todos os lugares, como se a vida na ilha passasse a ter apenas o 

sentido da existência de Marcela, por isso, em alguns momentos, ela era considerada 

como “maior que a ilha” (LOPESa, 2000:89). 

Em outras circunstâncias, quando o narrador heterodiegético nos faz ver Marcela 

sob os olhos de Daniel, ficam bem evidenciadas duas particularidades que caracterizam 

a moça. Inicialmente, observa-se a representação do traço de sensualidade que a 

constituía, por ser uma menina transformando-se em mulher. Essa caracterização será 

exposta pela descrição de algumas características físicas de Marcela: “Lá vem ela 

descendo, pernas roliças, coxas aparecendo ao sopro do vento, os seios se agitando por 
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meio da blusa rala” (LOPES, 2000a:90). Esse enfoque na sensualidade de Marcela será 

reiterado por outras instâncias narradoras. 

De outro modo, destaca-se a representação de uma outra particularidade que 

tende a definir algo da caracterização de Marcela: a sua predisposição para o 

conhecimento, demonstrando toda a sua curiosidade aguçada, sempre a se interrogar 

sobre o que a cercava: 

 

Parece ver Marcela sentada lá com o livro aberto nos joelhos. Perguntava, 
queria saber tudo, como era a cor do mundo, o saber dos homens, o vento 
soprando seus cabelos, rindo a cada nova descoberta... ali, onde resta alguma 
neblina, toda manhã, ela sorrindo, ela cantando...(LOPES, 2000a:18) 

 

 Essa representação de Marcela sob o campo de visão do velho Daniel volta-se 

para a grande mente imaginosa da personagem, que é ressaltada em muitas passagens do 

romance. Marcela assume uma atitude de interrogações diante dos fatos, das coisas, 

querendo saber sobre tudo. Essa ânsia pela descoberta, esse desejo por desenvolver essa 

curiosidade extremada representa para Daniel o motivo pelo qual ela desapareceu da 

ilha, pois “não possuía a frieza dos velhos, talvez não tenha suportado o que absorveu” 

(LOPES, 2000a:28).  

Nesse sentido, se temos sob o campo de visão do velho Daniel algumas 

representações que tendem a montar certa imagem de Marcela, observa-se que, com o 

avançar da narrativa, a personagem passa a ser uma incógnita até para Daniel, que, de 

início, pela proximidade parecia saber tudo a respeito dela: 

 

Já não compreende Marcela. Ensinou-lhe demais e ela ultrapassou o sentido 
que as palavras sugeriam. Havia períodos em que ela resolvia dar aparência 
nova a tudo (...) De repente Marcela era outra, isolava-se sem trocar uma 
palavra, fechada como a concha de uma ostra. (LOPES, 2000a:80-81). 

 

Esta outra representação da personagem se dá já em outra fase da narrativa, 

quando Marcela, não mais criança, mas já uma adolescente, começa a descobrir o corpo 

e passa a conviver com novas interrogações. Consequentemente, essa nova experiência 

da personagem, mais fechada, como observa Daniel, coloca-se como um obstáculo para 

o entender de seus sentimentos e estabelece a complexidade interior de Marcela. 

Por outro viés, quando passamos a acompanhar a representação da personagem 

ditada pelo narrador heterodiegético valendo-se do próprio discurso de Marcela, 

observa-se a exploração dos fluxos de consciência que tendem a devassar sua 

interioridade conturbada e problemática. Essas informações sobre Marcela vão revelar 



52 

 

um ser inteiramente complexo, vivendo uma trajetória densa. A personagem está 

sempre a se interrogar sobre os fatos, a externar seus pensamentos complexos e 

desarticulados, colocando para o leitor toda a sua problemática interna e sua extrema 

dificuldade de entender e definir sua própria personalidade, como observamos no 

seguinte fragmento: 

 

Há três dias que não conversa com Daniel. Tem muitas perguntas a fazer, 
muito a aprender ainda. Pedirá mais livros a Pepe, a ilha cada vez a intriga 
mais. Não a ilha em si, mas o que há da ilha em seu corpo. Da ilha, ou do 
vento, das fóladas, das ostras, das cores. Mas se o azul não existe!... O azul 
não existe e como pode haver uma vibração de azul no azul, como falou 
Daniel? Existe talvez apenas uma vibração de azul. Talvez nem as flores 
existam e sejam apenas vibrações de flores. Talvez nem esta ilha exista, mas 
seja apenas uma vibração de mim. (LOPES, 2000a:65) 

 

Essa indeterminação de Marcela sobre os seus próprios sentimentos pode ser 

explicada pelo espaço da ilha que exerce uma força importante sobre ela e estimula um 

sentimento de intriga que toma a personagem, demarcando as suas mudanças do corpo 

junto com a ilha. A referência ao “azul no azul” representa a essência das coisas, então, 

essas interrogações de Marcela, sempre presentes em seu discurso, definem a busca por 

sua essência, por se descobrir, por se entender melhor, embora nunca consiga chegar a 

essa essência, pois se sente apenas como uma vibração das coisas. A personagem se 

apresenta, assim, como uma vibração da ilha, como alguém que faz parte de forma 

extremada daquele espaço, como se estivesse integrada a ele. Essa posição revela uma 

imagem recorrente na narrativa: a aproximação de Marcela com a ilha, o que tende a 

reforçar o traço de mistério e de indefinição da personagem. 

A dificuldade de representação de Marcela vai se adensando com o avançar da 

narrativa, pois se destaca a sua vontade por buscar entender seus sentimentos, mas 

esbarra na própria insuficiência em definir o que estava acontecendo em sua 

interioridade, como fica ilustrado no seguinte fragmento:  

 

Parou em frente ao espelho dependurado no prego, espelho velho que só 
refletiu bem as imagens até quando tinha à sua frente um corpo de menina, 
depois desbotando pelos cantos, descascando, perdendo a luz (LOPES, 
2000a:102). 

 

 Essa passagem destaca o ato de se postar diante do espelho para observar sua 

própria imagem. Tal postura representa uma tentativa de entender seu interior, como se 

evidenciasse um mergulho na sua subjetividade, mas Marcela acaba por reconhecer 

apenas um espelho sem luz, desbotado, em que as imagens aparecem distorcidas, sem 
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brilho, opacas, o que representa exatamente a dificuldade por determinar uma imagem 

bem detalhada e coerente de si, pois o exterior desbotado do espelho sugere o interior 

opaco e indefinível da personagem. 

Isso posto, observa-se que diante do campo de visão de Marcela, veiculado por 

esse narrador heterodiegético, estabelece-se a verdadeira instauração da complexidade 

de seus sentimentos. Em algumas passagens, a personagem diz sentir-se estar “como 

encerrada na concha de uma ostra” (LOPES, 2000a:62); em outros, diz parecer ser do 

“tamanho do voo das gaivotas” (LOPES, 2000a:66). Esses sentimentos conturbados e 

desencontrados refletem uma pluralidade de pensamentos que definem seu interior 

perturbado, o que ressalta na sua indefinição e incompletude. 

 Depois de considerar a representação de Marcela por meio do narrador 

heterodiegético a se postar diante do campo de visão da própria personagem, podemos 

destacar o modo como Marcela é configurada por meio da perspectiva de José, seu pai, 

o que acontecerá em menor proporção na narrativa, mas que assume importância crucial 

para avaliar a construção da imagem da personagem dentro da diegese. Sob o campo de 

visão de José, Marcela ganha configuração de alguém que representa um perigo, uma 

preocupação constante na vida desse pai, que vive marcado por fatos passados. Vejamos 

no fragmento abaixo: 

 

Ela é culpada, ela sabe, ela domina a ilha. Ela e alguém com ela. Que 
alguém? Pensava estar acostumado, mas desde aquela noite... Marcela com 
febre, o corpo inteiro febril, o corpo inteiro... o mesmo corpo de Joana, o 
mesmo contorno do outro quando se enroscava no seu. (LOPES, 2000a:76) 

 

Tal preocupação de José com o corpo febril de Marcela evidencia uma perda de 

seu domínio em relação à filha, pois ela já não é mais a menina de outrora. Mais que 

isso, destaca o receio do pai pelo destino da moça: teme ser traído, teme que Marcela o 

deixe como fizera sua esposa Joana, fugindo com outro homem. José vive marcado pelo 

passado, o que faz dele um ser extremamente grosseiro, compulsivo, atormentado com 

as transformações ocorridas com o corpo de Marcela, por isso, tenta dominá-la e 

aprisioná-la na ilha sem que se aproxime de ninguém. 

Essa dominação de José sobre Marcela será enfatizada quando o narrador 

heterodiegético passa a narrar utilizando a perspectiva de Roberto, outra personagem da 

história, que substitui Daniel quando da sua volta ao continente. Sob o campo de visão 

de Roberto, a representação de Marcela está atrelada à figura do seu pai sempre 

dominador, como observamos no seguinte trecho: “Marcela, Marcela, a sombra do 
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velho, Marcela, os olhos do velho, a ilha se enche dela e dos olhos e dos resmungos do 

velho”. (LOPES, 2000a:107). 

Embora, o campo de visão de Roberto se estabeleça de forma menos frequente 

na narrativa, observamos que a sua perspectiva em relação a Marcela é determinada pela 

figura dominadora de José, sempre a vigiar a filha por todos os recantos da ilha. Na 

perspectiva de Roberto, imaginar Marcela é logo reconhecer a presença de José que, 

mesmo “escondido, está presente” (LOPES, 2000a:110). Além dessa representação da 

personagem como presente em todos os espaços da ilha, o campo de visão de Roberto 

volta-se para a descrição da sensualidade de Marcela, evidenciando seu desejo pela 

moça:  

 

Às vezes ela se senta enquanto espera, cruza as pernas sob as nádegas, parte 
das coxas mostradas e atrás da orelha o ramo de manjericão que invade a 
cabana. De noite, ao sentir aquele cheiro, não precisa de muito esforço para 
sentir que a tem nos braços. (LOPES, 2000a:108) 

  

 O destaque na descrição dos gestos de Marcela dá ênfase ao seu corpo de 

mulher, ressaltando o cheiro de manjericão que se desprende dela e se espalha pela ilha, 

o que tende a reforçar o tom de sensualidade que se reverbera no seu corpo feminino de 

mulher. Essa representação já havia sido enfatizada pela perspectiva do velho Daniel, 

mas aqui acontece de forma mais enfática, deixando patente a expressão do desejo. 

 

3.1.2 O diário de Marcela 

 

Em alguns momentos da narrativa ocorre a instauração de um narrador 

autodiegético, que está “presente como personagem na história que conta” (GENETTE, 

1995:244) e passa a “relata[r] as suas próprias experiências como personagem central 

dessa história” (REIS& LOPES, 1988:118). Essa instância narradora identifica-se com 

Marcela que, por meio do seu diário íntimo, veicula informações postando-se em uma 

distância simultânea diante do material narrado, pois “o ato narrativo [...] coincide 

temporalmente com o desenrolar da história” (REIS& LOPES, 1988:115), ou seja, é 

uma “narrativa do presente, contemporânea da ação” (GENETTE, 1995:216) o que 

revela uma equivalência temporal entre o eu protagonista e o eu narrador. 

Tal narrador autodiegético reveste-se de uma focalização interna que 

consequentemente “resulta na restrição dos elementos informativos a relatar, em função 

da capacidade de conhecimento dessa personagem” (REIS& LOPES, 1988:251). Nesse 

sentido, somente pode narrar aquilo que “cabe dentro do alcance do seu campo de 
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consciência” (REIS& LOPES, 1988:251), já que narra à medida que os eventos 

diegéticos estão acontecendo e não numa posição de ulterioridade, que lhe conferiria 

uma capacidade de conhecimento maior da história pelo distanciamento provocado 

entre o sujeito da enunciação e do enunciado.   

Por outro lado, conclui-se que o grau de envolvimento que a personagem possui 

por narrar uma história na qual ela experimenta uma vivência direta pode conferir uma 

representação mais pormenorizada da sua interioridade que um narrador ausente da 

história talvez não conseguisse delimitar. 

Diante disso, verifica-se que o estabelecimento da voz de Marcela a narrar sobre 

os fatos por meio da transcrição de passagens de seu diário funciona como um 

importante discurso para o conhecimento de sua interioridade, pois será através do seu 

relato que teremos informações sobre os seus pensamentos mais íntimos, expostos em 

um tom confessional. Através desse seu campo de visão, observa-se a descrição de sua 

rotina na ilha e, com o desenrolar dos acontecimentos, o relato ganha destaque de 

grande densidade psicológica, pois a personagem passa a relatar toda a sua 

problemática: a solidão compulsória, o controle extremado do pai, o relacionamento 

desmedido com Saulo, a sua imersão na escuridão da ilha. 

Por meio do relato de Marcela, o leitor toma conhecimento do relacionamento 

entre ela e Saulo. Na verdade, será somente através da voz de Marcela que ele ganhará 

em presentificação e será nomeado na narrativa, pois ela descreve de forma enfática a 

relação existente entre os dois: “Será um brinquedo do meu corpo na solidão desta ilha, 

entre o velho Daniel e José meu pai, entre catraios e gaivotas, vento e mar. Seu nome é 

Saulo. Amanhã mesmo virá ter comigo” (LOPES, 2000a:19). 

Essa aproximação entre Marcela e Saulo definida pela personagem ao longo da 

narrativa tende a problematizar a sua própria figura como personagem, pois se não 

conseguimos delimitar quem de fato é Saulo, essa indefinição se estende para a própria 

configuração de Marcela e do relacionamento amoroso existente entre os dois.  

Na perspectiva de Marcela desenrola-se toda uma representação da sua 

interioridade, expondo a sua intimidade sofrida e angustiada, e destacando os seus 

sentimentos mais profundos e sinceros. Assevera-se que à medida que a narrativa vai 

avançando a problemática da personagem vai se adensando ante o leitor: 

 

Chorei a noite passada quando Daniel abandonou a ilha. Ele ensinou-me a 
crescer. Sinto que não o verei nunca mais. Sei que se retirou porque sentiu 
que paira na ilha uma verdade que poderá nos aniquilar. Pediu a pai para 
levar-me para o continente. Eu mesma não aceitei. Ele sabe que não é por 
causa de pai que não quero deixar a ilha. (LOPES, 2000a:74) 
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Destaca-se no fragmento transcrito a referência feita à partida do velho Daniel, 

que provoca um sentimento doloroso em Marcela, ao mesmo tempo em que deixa 

patente uma clareza e tomada de consciência relevante que permite a personagem julgar 

os fatos e considerar que alguma coisa muito estranha estava a acontecer na ilha. No 

entanto, sobressai-se que essa lucidez diante dos fatos vai se obscurecendo à medida que 

sua problemática interior vai se adensando: 

 

Tenho que fazer este registro enquanto distingo pelo menos que o vento é 
ainda vento, o córrego é ainda córrego, o mar ainda mar, que as aves são 
aves ainda, porque se continuar assim em poucos dias tudo será Saulo e não 
distinguirei mais nada e nas páginas deste caderno só repetirei seu nome... 
(LOPES, 2000a:11) 
 
 

 Observa-se, por meio dessa passagem, a transformação por que passa Marcela 

pelo seu relacionamento misterioso com Saulo, fazendo com que ela vislumbre a 

impossibilidade de enxergar o mundo ao seu redor por estar tão tomada e envolvida pela 

presença de Saulo, o que acaba evidenciando uma tentativa de fugir da realidade e se 

concentrar apenas na sua loucura extremada. 

 Essa representação dos pensamentos instáveis e pouco claros de Marcela pode 

ser relacionada com o ambiente encarcerador em que ela vivia, fazendo com que a 

personagem se sentisse solitária e aprisionada. Do mesmo modo, pode ser explicado 

pelo tipo de convivência com os outros habitantes, já que vivia uma ilha com pessoas 

estranhas e cada vez mais distanciadas, o que reforça o seu sentimento de conturbação 

interior, destacado por meio da descrição do controle do pai e da vigilância de Roberto: 

 
Escuto a todo instante o chamado de Saulo, em cada som, e quando desço à 
praia vejo Roberto com os olhos parados em mim, assustado, como se 
também me temesse. Se corro à fonte, pai vai atrás. Sempre eles aqui, ali. De 
dia é Roberto se arrastando por todo lado, riscando a terra com o pé. Temo 
seu silêncio, seus olhos parados em mim (...) Somos três estranhos, três 
inimigos, cada um temendo ao outro. Mas eles não vencerão Saulo. (LOPES, 
2000a:121) 
 
 

 Diante dessa problematização do isolamento e da solidão expostos pela 

personagem é que ganha destaque toda a alienação mútua dos indivíduos, inclusive, da 

própria Marcela que não consegue reconhecer nos outros alguém com quem possa 

conviver, pois eles representam um impedimento para o seu relacionamento com Saulo. 

Essa alienação acaba por inviabilizar uma tomada de consciência da personagem, 

fazendo com que ela caminhe para a própria destruição. 
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As passagens finais do diário irão representar o auge da complexidade da 

interioridade de Marcela, ao afirmar “temo não me alcançar nunca mais” (LOPES, 

2000a: 123), evidenciando a sua perda de controle e o seu mergulho na imprecisão e no 

desespero. 

 
 

3.1.3 O livro de quartos de José 
 

 Se através da transcrição do diário de Marcela no corpo da narrativa observa-se a 

instauração de uma instância narradora autodiegética, verifica-se também por meio da 

transcrição do livro de quartos de José, o estabelecimento de um narrador 

homodiegético que “veicula informações advindas de sua própria experiência diegética” 

(REIS&LOPES,1988:124), mas que diverge do narrador autodiegético por não 

participar da história como personagem central, mas sim como personagem que 

testemunhou fatos e procura relatá-los. 

 É o livro de quartos em que José diariamente anotava as ocorrências da ilha que 

instaura mais esse narrador homodiegético. Esse relato aparece apenas em dois 

momentos da narrativa (páginas 27 e 54), quando José descreve sua preocupação em 

torno do perigo iminente que, para ele, representa Roberto, e quando se refere ao 

misterioso aparecimento de um barco vazio na ilha sem qualquer tripulação. 

 Diante disso, observa-se que por meio do campo de visão de José não teremos 

informações objetivas sobre a representação de Marcela. O único comentário exposto 

referente à personagem se resume a apontar que “Marcela limpou as escadas da torre” 

(LOPES, 2000a:27). O que se torna patente é que o discurso de José está pautado na 

descrição de um perigo iminente que ele parecia enxergar na ilha, revelando seus 

pensamentos tumultuados e sua obsessão por controlar todo aquele espaço: 

 

 Cresce o temporal na costa sudoeste. A ilha continua tulmutuada com a 
presença de Roberto. Amanhã solicitarei sua transferência. É perigoso. 
Dormirei hoje na câmara de serviço a fim de proteger a ilha contra a sua 
presença. Temo, digo, pressinto um desastre. Pressinto que hoje, hoje. É seis 
horas e vou neste motento digo momento acender o farol(...) Eles querem 
arrebatar tudo o que possuo, só me respa, digo, resta, digo só restam a casa-
grande e a torre. Da torre ainda posso dominar a ilha. Até quando? (LOPES, 
2000a:27) 

 

 Destaca-se na passagem acima a adoção de uma focalização interna em relação a 

si próprio atrelada a uma focalização externa sobre os acontecimentos mais superficiais 

e observáveis, que inclusive, caracterizam a outra aparição da voz de José a narrar sobre 



58 

 

o aparecimento de um barco vazio na ilha, descrevendo aspectos mais externos de tal 

acontecimento.  

Isso posto, verifica-se que a instauração da voz de José dentro da narrativa 

funciona como forma de intensificar o mistério presente na diegese, tanto por mencionar 

o pressentimento de um desastre prestes a acontecer, como ao avultar a descrição da 

chegada de um barco. Observamos que através da exposição dessa presença do barco, 

José deixa em suspensão uma possibilidade de encarar o aparecimento de tal 

embarcação, com o aparecimento de Saulo, que poderia ter chegado à ilha através desse 

transporte. Todavia, tudo isso permanece como indefinição e o que se destaca é que o 

discurso de José pouco esclarece ou focaliza algum tipo de caracterização de Marcela. 

 

3.1.4 A onisciência de Saulo 
 

 Além da instauração do narrador homodiegético por meio do discurso de José, 

assevera-se a presença de outro narrador homodiegético que “tendo vivido a história 

como personagem (...) retirou daí as informações de que carece para construir o seu 

relato” (REIS& LOPES, 1988:124). Essa outra instância narradora é representada por 

Saulo, que pelo fato de ter convivido com Marcela, tem a capacidade de expor situações 

que vivenciou ou testemunhou. 

 No entanto, ressalta-se que tal narrador homodiegético apresenta uma 

particularidade relevante dentro da narrativa, pois, ao invés de manipular as 

informações diegéticas apenas pautado numa focalização mais interna ou externa em 

relação à personagem ou as ações romanescas, apresentando um campo de visão 

limitado por estar inserido dentro da história e poder informar apenas aquilo que está em 

seu campo de consciência, assume uma focalização onisciente em que “comporta-se 

como entidade demiúrgica, controlando e manipulando soberanamente os eventos 

relatados” (REIS& LOPES, 2000:255). 

 Essa posição de onisciência diante do material narrado explica-se pela natureza 

ampla e indefinida de Saulo, que se reveste de uma existência etérea dentro do romance, 

assim, a particularidade do seu relato se amalgama com a particularidade do próprio ser 

como personagem romanesca. Com isso, assume uma posição de ulterioridade diante 

dos fatos relatados, conhecedor de tudo o que acontecera na ilha, tomando para si o 

poder de narrar sobre fatos presentes, remontar fatos passados e prenunciar fatos 

futuros. Vejamos o tom de sua narração: 
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,manhã manhã de mais uma era que finda e reinicia no roldão das horas e do 
vento, eternidade vazia, indivisível, manhã de muitas eras inuteismente 
repetidas, cinzenta, mar agitado, neblina dissipando-se, ilha ilhailha ... ilha 
dos Afogados! 
Mumbebos pescam desde a madrugada e agora pousados no coral, abrem as 
asas e gritam anunciando as horas que não sabem. Tolos... não acordarão 
Marcela. Até quando volarei no rodízio do tempo? (...) Seus passos se 
repetem por toda a ilha, mas ela jamais descerá. É vazio o vazio de tudo. Não 
pude salvar Marcela. 
Um navio está fundeando ao largo. Quem vem essa gente fazer? É tarde 
demais, encontrarão uma ilha deserta.  
Eu, somente eu permaneço aqui, sofrendo as dores que ela sofreu. Sempre 
que uma folha tombar de uma arvore tombarei com ela. Na água do córrego e 
no som dos sinos que o vento provoca nos picos ouvirei sua voz (...) Venham, 
marinheiros! Eu os espero. Aqui estou eu! Vasculhem os recantos todos (...) 
Por que não se anteciparam em algumas horas? Poucas atrás, quando eu 
gritava por ela e meu grito se perdia na neblina e no vento. (LOPES, 2000a: 
13-14) 

 

Observamos uma construção peculiar na passagem acima. Ela começa com uma 

vírgula e a primeira palavra grafada em letra minúscula, como se fosse a continuação de 

algo que já vinha sendo dito. Além disso, destaca-se a repetição da palavra manhã, sem 

o uso de vírgulas, que evidenciaria uma simples enumeração, e sem o uso de um artigo 

definido, que restringiria o seu sentido ao particularizar uma manhã determinada. O que 

temos é a ênfase nessa manhã que parece também já existir, se repetir. Isso ganha mais 

evidência pela presença das expressões “muitas eras, eternidade, indivisível”. Toda essa 

estruturação transmite um certo tom transcendental ao discurso desse narrador, que 

conta os fatos de forma elíptica, velada, entrecortada. 

Por meio do seu discurso, notamos a instauração de um tom saudosista e 

melancólico ao evidenciar uma ausência na ilha, a ausência de Marcela, mencionada 

várias vezes ao longo do fragmento. A narração de Saulo vai criando um clima de 

tensão na narrativa pela insinuação de alguns fatos obscuros referentes à protagonista, 

como se algo lhe tivesse acontecido. A expressão “não pude salvar Marcela” é bastante 

reveladora para ilustrar esse fato. 

Esse narrador homodiegético assume uma importância fundamental para os fatos 

da diegese, pois notamos o seu controle sobre os acontecimentos. Ele parece ser o 

conhecedor mais pleno do que aconteceu na ilha, já que prenuncia fatos futuros que 

ainda ocorrerão na trama narrativa, bem como assume uma posição interpeladora diante 

dos marinheiros que se aproximam da ilha, dando destaque a Daniel. Em toda a 

narrativa, teremos a presença desse narrador interpelando o velho Daniel como se o 

fosse conduzindo no esclarecimento dos fatos. Mas essa interpelação não se estabelece 

em um processo de interação, pois Daniel não interage com Saulo em nenhum 

momento. 
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Se avaliarmos a representação de Marcela sob o campo de visão de Saulo, 

veremos um discurso pautado em um tom saudosista e lírico, pois o que marca a relação 

entre os dois é a ausência provocada pelo desaparecimento da personagem. Assim, ao 

falar de Marcela, Saulo estará sempre tentando reconstituir uma unidade perdida: 

 

Já rodeei este barco muitas vezes esperando Marcela. Esse encontro tem 
muitos dias de ansiedade, muitas eras (...) Há muito não a vejo descer de 
braços abertos, o vento tangendo sua saia. Aquele gesto é meu, as mãos, 
abertas como as asas de uma gaivota, buscam a mim. (LOPES, 2000a:58)  

 

Fica patente nesse fragmento, o destaque na descrição dos gestos da moça, em 

seus braços, suas mãos, no revoar da saia, talvez como forma de evidenciar a relação 

amorosa existente entre as duas personagens: essa busca pelo contato com Marcela que 

já não pode acontecer entre os dois, com o desaparecimento da moça. Além disso, 

teremos a descrição de Marcela sob o campo de visão de Saulo, colocando a tônica no 

seu corpo a se descobrir para a sexualidade, a menina tornando-se mulher e a 

representação do relacionamento amoroso entre os dois, em muitos momentos do 

romance: 

 

Que calor nasce de ti, Marcela!. Foi longa também minha espera, mas a 
eternidade não é divisível, estamos fora do tempo. Enfim somos agora. 
Lembras? Crescemos naquele primeiro beijo e daquela dália que se abriu, 
depois por noites e noites seguidas eu te chamava, esperava-te aqui na praia, 
de um a outro grito dos mumbebos percorrendo as horas do nascer ao pôr-do-
sol. Hoje és diferente, pareces mulher... (LOPES, 2000a:69).  

 
 

Essa representação do contato amoroso entre Saulo e Marcela estará presente em 

toda a narrativa, enfatizando a configuração da personagem como uma menina 

transformando-se em mulher. Essa caracterização é reiterada no discurso de outras 

instâncias narradoras, como já enunciamos. Além disso, assevera-se através da voz de 

Saulo uma reiteração quanto à referência feita à figura de Marcela como associada ao 

espaço da ilha, quando o narrador anuncia que “Marcela é toda a ilha” (LOPES, 

2000:20), ou que “a ilha está encerrada em seu corpo” (LOPES, 2000:123), como forma 

de evidenciar a forte presença deixada por Marcela naquele ambiente mesmo depois de 

seu desaparecimento. 

Diante de toda essa exploração em torno das instâncias narradoras nessa 

narrativa de Lopes, verifica-se uma multiplicidade de representações em torno de 

Marcela. Observa-se que, em alguns momentos, as informações sobre a natureza da 

personagem são retomadas ou reiteradas, todavia, na maioria das vezes, cada um dos 
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narradores enxergam e tentam definir a personagem sob sua perspectiva particular e 

distinta. Sendo assim, ao invés de termos o esclarecimento sobre as características de 

Marcela, sua representação vai se adensando e se tornando mais complexa, pelo enfoque 

propugnado em torno de uma interioridade difícil de delimitar enunciada por meio de 

múltiplas vozes narrativas. 

Essa estruturação das instâncias narradoras é muito comum em uma narrativa 

inserida no contexto moderno, que se distancia da estruturação do romance tradicional. 

Se antes tínhamos o narrador contando os fatos de forma objetiva, sendo o controlador 

de toda a narração e configurando a plasticidade de suas personagens, no romance 

moderno, temos um discurso pautado na fragmentação, com a narrativa se passando no 

íntimo do narrador, produzindo a visão microscópica da vida psíquica e a vivência 

subjetiva diante do material narrado (ROSENFELD, 1973). 

 Tal modo de narrar moderno caracteriza-se, assim, pelo caráter da fragmentação 

e o mergulho na subjetividade: os pontos de vistas se somam, as perspectivas se tornam 

obscuras, há uma grande preferência pela exploração do fluxo de consciência por meio 

da utilização do monólogo interior, enfraquecendo a causalidade e a coerência da 

estrutura, o que resulta, em muitos casos, num material narrado caótico e obscuro. 

Rosenfeld atesta essa mudança de focalização no romance moderno pelo 

desaparecimento da visão perspectívica que caracterizava o narrador tradicional, capaz 

de narrar de forma distanciada colocando-se numa posição centrada face ao mundo 

representado. Se, no contexto da modernidade, não existe mais um centro onde o 

indivíduo possa se colocar, porque se revela uma crise entre o homem e o mundo, a 

postura do narrador tende a simbolizar essa indefinição e a se afastar da postura do 

romance tradicional: 

 

É que tradicionalmente coube ao narrador, como eixo em torno do qual 
revolve a narração, garantir a ordem significativa da obra e do mundo 
narrado. No entanto, se esta ordem é posta em dúvida, a ausência do 
organizador e a supressão de uma ordem ilusória certamente se justificam. 
(ROSENFELD, 1973:84) 
 
 

No romance A ostra e o vento, encontramos assim uma narrativa 

descentralizada, não temos um narrador com um ponto de vista principal a se postar 

face ao mundo representado, mas sim vários campos de visão, várias vozes que buscam 

retratar a personagem de modos distintos e múltiplos. Essa estruturação pode ser 

relacionada com o que Erich Auerbach chama de subjetivismo pluripessoal, em que se 

ressalta a reprodução de várias impressões conscientes de muitos sujeitos, buscando 
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uma aproximação da personagem, opondo-se ao subjetivismo unipessoal “que só 

permite que fale um único ser, geralmente muito peculiar e que só considera válida a 

sua visão da realidade” (AUERBACH, 2001:483). 

Nesse sentido, observa-se a instauração de uma configuração diegética em que o 

narrador já não pode se prestar a ser o organizador dos fatos apresentados. O que ele faz 

é exatamente o oposto: desorganizar seu discurso e, consequentemente, desorganizar o 

mundo e as personagens representadas, cobrando do leitor uma postura ativa de 

decifração. São narradores que mais “pare[cem] mágicos cujas maravilhosas pirotecnias 

não permit[em] que o público esque[ça] sua presença no palco” (GAY, 2009:183). 

Essas pirotecnias dos narradores estão presentes em toda a estruturação desse romance: 

o modo como narração é instaurada, como os fatos chegam ao conhecimento do leitor 

não se dá de forma clara, determinada, pois os narradores vão brincando com a 

estrutura, ao fazerem isso, acabam chamando a atenção para a própria forma romanesca.  

Em consonância com tais observações, vale ressaltar a discussão de Michel 

Zérrafa quando destaca que “quanto menos nítidos são os contornos da pessoa e do 

mundo, mais rigorosa deve ser a composição da obra, mais importância têm os 

problemas da estrutura” (ZÉRRAFA, 2010: 82). Nessa narrativa de Lopes, realça-se 

essa particularidade ao observarmos que a construção da personagem aparece 

condicionada ao aspecto formal, já que quanto mais temos a retratação da complexidade 

da personagem, mais observamos a estruturação acontecer por meio da 

fragmentariedade. 

Sendo assim, teremos a construção de uma representação caótica de Marcela 

através de toda essa manipulação da estrutura romanesca com tal narrativa fragmentada 

em múltiplas vozes. Observa-se que as várias instâncias narradoras, ao invés de 

esclarecer algo da personagem, vão dificultando a configuração de sua imagem 

determinada. 

Seria comum em um romance realista do século XIX, por exemplo, um narrador 

heterodiegético começar sua narrativa preparando o terreno para o leitor, com 

descrições do ambiente em que se passaria a ação, com informações sobre as 

personagens centrais etc, de modo que o leitor pudesse acompanhar o relato já munido 

das informações iniciais. Nessa narrativa de Lopes, a função do narrador é exatamente 

dificultar essa percepção inicial e apresentar a personagem com seu caráter indefinido e 

extremamente complexo, o próprio leitor terá que ir construindo a imagem da 

personagem, recolhendo as várias informações veiculadas pelas múltiplas vozes. 
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Diante de toda essa discussão, o que se verificou ao longo das considerações 

sobre as instâncias narradoras em A ostra e o vento foi que a instauração das várias 

vozes enunciadoras produz uma indeterminação da configuração de Marcela, porque, à 

medida que há a soma de múltiplas vozes, temos a relativização dessas perspectivas, 

tornando a apreensão da figura da personagem estratificada e fugidia, que será maior 

evidenciada pela estratificação operada no plano temporal do romance, apresentando a 

trajetória de Marcela de forma fragmentada.  

 

 

3.2 A ESTRATIFICAÇÃO TEMPORAL: a trajetória fragmentada da 

personagem. 

 

A cada passo o tempo volateia e nele somos 

jogados.  

Moacir Lopes (2000a:29) 

 

Se ao falarmos em enredo, pensamos logo na trajetória das personagens, ao 

imaginarmos essa trajetória, visualizamos logo o seu fluxo temporal, já que as ações e 

os fatos representados devem se organizar no universo romanesco dentro de uma 

estruturação temporal específica. Sendo assim, acompanhar a representação de uma 

personagem no romance é levar em consideração a unidade temporal que a constitui, já 

que não “há personagens romanescas sem andamento” (BOURNEUF; OUELLET, 

1976:169). 

Em A ostra e o vento, o romancista tece a história trágica de Marcela expondo o 

leitor a uma rede de mistério com a apresentação dos fatos numa configuração 

labiríntica, fugindo de uma exposição ortodoxa e cronologicamente delineada. A 

trajetória complexa de Marcela perderia muito de sua dramaticidade estética se fosse 

exposta linearmente. Desse modo, os narradores vão desvendando o mundo de Marcela 

aos poucos, fazendo o leitor se envolver no mistério e buscar decifrá-lo. 

O que se engendra nessa narrativa é uma configuração temporal mais centrada 

no tempo subjetivo determinado pela representação dos estados interiores das 

personagens, através da utilização da técnica do fluxo de consciência, em que acontece 

a exploração dos níveis de consciência para representar com extrema fidelidade o que é 

próprio da vida psíquica das personagens (HUMPHREY, 1976:4), o que acaba por 

distanciar a narração do tempo objetivo caracterizado por indicadores cronológicos bem 
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delimitados. O resultado dessa estruturação é a apresentação da trajetória de Marcela de 

forma fragmentada, entrecortada, requerendo do leitor uma postura crítica bem mais 

aguçada e presente. 

Para tratarmos dessa particular configuração temporal de A ostra e o vento, faz-

se necessário determinar as duas vertentes temporais presentes no romance: o tempo da 

fábula em si, do enredo na sua sucessão cronológica de fatos e eventos, respeitando uma 

relação de causa e efeito; e o tempo referente à trama, ao modo como os fatos são 

apresentados por uma instância narradora. Essa terminologia de fábula e trama14 provém 

da teoria do Formalismo Russo, proposta por Boris Tomachevski. De acordo com o 

crítico russo: 

 
Chama-se fábula o conjunto de acontecimentos ligados entre si que nos são 
comunicados no decorrer da obra. (...) A fábula opõe-se à trama que é 
constituída pelos mesmos acontecimentos, mas que respeita sua ordem de 
aparição na obra e a sequência das informações que se nos destinam. 
(TOMACHEVSKI, 1978:173) 

 

Considerando essas acepções de fábula e trama, destaca-se que nessa narrativa 

de Lopes é instaurado um notável descompasso entre o tempo da fábula e o tempo da 

trama, pois o modo como os fatos são apresentados pelas vozes enunciadoras não 

apresenta a mesma ordem de aparição dos eventos organizados linearmente na fábula. 

Diante disso, teremos a apresentação dos acontecimentos de forma estratificada, 

fragmentada, sem obedecer a uma aparente regra de sequência ou linearidade. O que se 

assevera é a justaposição de vários planos temporais: passado, presente e futuro se 

misturam de forma desordenada e sem demarcações. 

O modo mais tradicional de narrar a trajetória de uma personagem seria 

apresentá-la de forma linear, respeitando a noção de causalidade. Se essa estruturação 

fosse adotada em A ostra e o vento, teríamos a apresentação da história de Marcela 

começando com sua chegada à ilha até o momento de seu desaparecimento, junto com 

as outras personagens. Mas o peculiar nesse romance é que ao lado da trajetória de 

Marcela, o narrador cria uma outra narrativa paralela à principal que é exatamente a 

chegada de Daniel à ilha para tentar descobrir o que ali acontecera depois do 

apagamento do farol. 

Quando Daniel chega à ilha juntamente com a tripulação, percebem que a ilha 

está deserta e começam a procurar pelos três habitantes desaparecidos. Está instaurado o 

                                                           
14 Essas categorias são retomadas por Gérard Genette (1995), sob a acepção de história e narrativa, como 
também por Todorov (1971) utilizando a nomenclatura de história e discurso.  
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mistério. O que aconteceu aos habitantes da ilha? Onde estará Marcela? Toda a 

narrativa se construirá impulsionada por essas perguntas, e a solução desse enigma 

inicial será adiado de forma veemente através dessa fragmentação temporal que se 

esquiva de apresentar fatos cronologicamente marcados ao leitor. Sendo assim, 

assevera-se que a trama já começa em uma situação extremamente avançada em relação 

aos acontecimentos iniciais, ou melhor, ela já começa pelo seu final, por isso será 

comum o uso de analepses15 para expor acontecimentos passados imprescindíveis ao 

receptor. 

Tendo em vista essas considerações, destaca-se que o traço do mistério presente 

na trama será um dos determinantes para a constituição temporal disforme nesse 

romance, já que toda a diegese irá se costurando nesse voltear entre o presente da 

narração, a reconstituição do passado de Marcela, bem como prenúncios de um futuro 

que já se presentifica através da voz estranha de Saulo. 

Diante dos recuos no tempo através das analepses, o passado de Marcela vai se 

reconstituindo ante o leitor. Será exatamente por meio das rememorações do velho 

Daniel que teremos acesso a essas informações sobre Marcela, já que ele detém o 

propósito de descobrir o que aconteceu à personagem. Esse traço da memória 

presidindo a narração atribui a narrativa um caráter de fragmentação que se relaciona 

com o próprio modo de instauração da memória. O material que é lembrado pode 

ressurgir pouco definido, caótico, pois lembrar também se liga ao esquecer, os fatos 

nem sempre voltam conforme aconteceram, chegam em forma de fragmento, com 

poucos detalhes, já lembrava Ecléa Bosi (1994:39) “a memória é um cabedal infinito do 

qual só registramos um fragmento”.  

Sendo assim, teremos um ziguezaguear constante se misturando ao longo do 

romance. Se analisarmos a narrativa por cada capítulo, veremos que em poucos 

momentos existe a predominância do tempo presente, o que prevalece é a mistura 

temporal dentro de um mesmo capítulo, estabelecendo-se de forma acelerada e abrupta. 

É o que observamos de forma mais extremada no quinto capítulo16: 

 
Ali vem Marcela correndo da praia grita em nossa direção.  

                                                           
15Termo utilizado por Gérard Genette (1995) para caracterizar na narrativa “todo o movimento temporal 
retrospectivo destinado a relatar eventos anteriores ao presente da ação” (REIS & LOPES, 1988:230), 
pode ser identificado aos flashbacks, caracterizados pelos recuos temporais.  
16Vale ressaltar que os capítulos em A ostra e o vento não recebem numeração, nem título e são expostos 
como blocos separados. No entanto, são construídos de forma peculiar: em muitos deles, temos o término 
sem o ponto final e o início do capítulo seguinte como se fosse a continuação do anterior, inclusive, 
iniciando com letra minúscula. A mudança de um capítulo para outro demarca, na maioria das vezes, uma 
mudança tanto temporal como de perspectiva narrativa. 
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Daniel! Daniel! (...) Agora o grito vem do lado da fonte. Daniel volta-se, 
estende outra vez o braço. É a voz dela. Foi um grito ou um canto? (...) De 
repente já está no Morro do Pensador, sentada, tem um livro nos joelhos e 
uma dália no cabelo, recende a manjericão. (LOPES, 2000a:29) 

 

Temos nesse capítulo uma justaposição de fatos e de tempos que lembra a 

técnica cinematográfica dos cortes e da montagem do cinema. Essa distorção temporal 

utilizada com frequência no romance está diretamente ligada tanto ao traço da memória, 

como à manipulação do ponto de vista que, como analisamos no tópico anterior, é 

apresentado sob diferentes perspectivas, mudando para trás e para frente. Na cena em 

questão, temos o narrador Saulo interagindo com o velho Daniel que exporá as suas 

lembranças em um caminho ininterrupto do pensamento, provocando os diversos planos 

temporais justapostos, nesse caso, em um único parágrafo.  

Essa manipulação desordenada do tempo fica ainda mais complexa quando 

observamos que o tempo “real” da história, ou seja, “o presente da narrativa” 

compreende apenas um dia e uma noite, já que a narração começa com a chegada de 

Daniel e outros tripulantes à ilha para saber por que o farol se apagou, e vai até à noite 

do mesmo dia, em que Daniel decide ficar sozinho cuidando da ilha e do farol. Assim, 

será apenas nesse dia e noite que seremos apresentados ao mundo de Marcela e 

conheceremos, através do uso constante de recuos no tempo, tudo o que se passou na 

ilha dos Afogados, seja através das lembranças de Daniel, do diário de Marcela ou da 

presença da entidade sobrenatural que é Saulo. 

É relevante ressaltar que essas lembranças dos fatos passados não chegam para o 

leitor como um passado apenas lembrado, distante, dado como matéria morta, mas sim 

assume uma presentificação tal na narrativa que se reveste de uma atualização imediata, 

pois não temos o retrocesso marcado pelo flashback. Como lembra Rosenfeld 

(1973:83), a utilização “[d]este recurso dá o passado como passado, como coisa morta, 

apenas lembrada. Para fazê-los ressurgir em toda a sua pujança, como presença atual, 

não se pode narrá-lo como passado”. Essa presentificação dos fatos passados pode ser 

encontrada em muitas passagens da narrativa, conforme observamos no fragmento 

abaixo: 

 

Sim... ela está ali, como naquele dia, regado o jardim e em pouco descerá 
pelo córrego e agitará os braços para espantar as aves. Repare Daniel, ali, 
agora... Marcela já vem descendo. É manhã clara de sol. Procura você. Não 
escuta seus gritos? Atente para eles. 
- Daniel! Daniel! Daniel! 
Velho Daniel se volta, ouve os gritos repetidos por todo canto, e de repente já 
não está no morro do Pensador com o caderno às mãos, e sim na praia, larga 
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o machado com que trabalhava e recebe Marcela que o abraça ainda gritando 
para as aves. (LOPES, 2000a:21) 

 

Nessa passagem da narrativa destaca-se a perspectiva onisciente de Saulo, capaz 

de prenunciar fatos futuros e de interpelar o velho Daniel como se procurasse conduzi-

lo ao esclarecimento dos fatos. A voz interpeladora de Saulo no presente da narração 

instaura a presença de Marcela na ilha, e uma passagem que poderia se constituir como 

pura lembrança de Daniel passa a ser narrada de forma atualizada. A indicação de que 

“Daniel já não está no morro do Pensador e sim na praia” marca essa mudança de 

temporalidade da narrativa. Já não se narra o presente, mas sim os fatos passados da 

vida de Marcela de forma totalmente presentificada. Essa evidência poderá ser 

encontrada também na passagem do oitavo capítulo para o nono. Nessa cena, temos a 

perspectiva de Daniel rememorando fatos de sua vida e ao relembrar uma ocasião 

específica com Marcela. O fim do capítulo encerra com a expressão “Era manhã 

calma... o sol faiscando no mar” (LOPES, 2000a:57), denotando pela presença do verbo 

no pretérito uma narração de fatos passados com Marcela de forma distanciada. 

Todavia, no capítulo seguinte, a narração começa com a repetição da mesma frase, só 

que agora no tempo presente: “É manhã calma... o sol faiscando no mar” (LOPES, 

2000a:58). Essa mudança temporal revela a passagem de algo que começava a vir à tona 

como lembrança na memória do velho Daniel, mas que passa a ser narrado como se 

estivesse acontecendo naquele momento devido à atualização no modo de contar os 

fatos. 

No que diz respeito à duração dos acontecimentos, observa-se que se instauram 

poucas vezes as sumarizações, abreviando fatos que teriam maior extensão no nível da 

fábula, como numa passagem de Daniel no morro do Pensador, onde fatos são apenas 

mencionados em sua passagem: “Nove anos, dez, doze, quinze, ainda estão lá sentados, 

pela manhã e à tarde” (LOPES, 2000a:22). Isso acontece também no sexto capítulo, em 

que Daniel apresenta com certa linearidade os fatos que compreendem dos nove aos 

treze anos de Marcela descritos sumariamente em nove páginas do romance, sendo 

intercalados com digressões no pensamento de Daniel que lembra fatos passados da sua 

vida. 

Essas digressões são usadas fartamente nesse romance pelo seu alto grau de 

densidade psicológica. Será comum, assim, o adensamento ao nível da trama em 

detrimento do nível da fábula. Fatos que poderiam ser narrados brevemente ganham na 

mente dos personagens uma dimensão bem mais complexa. Como exemplo dessa 

questão, podemos mencionar a noite trágica em que acontece o desaparecimento de 
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Marcela, José e Roberto. Nessa noite trágica, ponto culminante do romance, temos a 

apresentação dos fatos sob diferentes perspectivas se passando na mente de cada uma 

das personagens, o que acaba por alongar e adensar a exposição dos acontecimentos. 

Sobressai-se uma concentração no tempo subjetivo das personagens, enfocando o que se 

passa em suas mentes conturbadas e repletas de conflitos. É o que observamos no 

fragmento abaixo: 

 

Gritos... Gritos... no mar, na ilha, em cada ave que sobrevoa, no vento, na 
neblina... os homens estão morrendo. Salvará pai... Salvará Roberto... (...)  
Gritos e gemidos crescendo, os olhos todos boiando. E se dentre milhares de 
afogados não encontrar pai e Roberto? Encontrarei, sim, e os outros 
continuarão a morrer e seus olhos boiarão eternamente no mar, mas não é 
possível salvar todos. (LOPES, 2000a:151) 

 
 

 Através do enfoque da consciência da personagem, o leitor tem acesso aos 

pensamentos mais conturbados de Marcela, enfatizando todo o seu conflito interior 

extremado. Essa cena passa-se na noite da tempestade na ilha em que acontece a 

destruição dos habitantes que se lançam ao mar revolto. Marcela se debate na angústia 

por tentar salvar o seu pai e Roberto, ao mesmo tempo, em que se sente amedrontada 

pelos gritos e gemidos. Observa-se a construção do pensamento cheio de reticências 

como se buscasse ressaltar a imaginação fragmentada de Marcela em seu fluxo de 

consciência que perpassa uma tentativa do narrador de expor os conflitos da 

personagem se passando na sua própria corrente psíquica. Em outro momento da 

narrativa, temos uma construção peculiar dessa representação do fluxo de pensamento 

da personagem, conforme destacamos abaixo: 

 
Abotoou a blusa e correu para casa. Estou aqui pai. Veja aí na cozinha e na 
despensa a precisão dos próximos três meses. Está me ouvindo, Marcela? 
Estou pai. Você disse que estava precisando será que o moço continua na 
mesma posição? de talheres de um facão novo. Talvez ele esteja esperando a 
premear para desembarcar na praia. O pilão não tem mais jeito. Não sei o que 
você fez com esse pilão e se o moço avistar Daniel talvez se afaste par rachar, 
dessa maneira é preciso que Daniel não o veja, nem pai é tão caro um pilão 
no continente se Daniel descobrir terá que partilhar com ele o moço do barco 
Pepe tem outros faróis para prover e a gente não pode ficar gastando dinheiro 
é preciso atrair Daniel, mantê-lo do outro lado da ilha dá raiva jogar dinheiro 
fora com a compra de um pilão é preciso afastar Daniel (...) Precisa de um 
vestido e suas cuecas já estão rasgando. Chinelos? Um cobertor novo que o 
frio vem aí. Prefere correr descalça pela ilha. E se ele tiver desembarcado na 
praia? É preciso voltar ao morro para ver arroz, feijão, farinha, açúcar, trigo, 
pavios, tinta para repintar a torre. Calças novas... não pede, pai devia notar as 
que aparecem estendidas no arame, já meio puindo. Daniel não pode vê-lo. 
(LOPES, 2000a:47). 
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 Ressalta-se no fragmento transcrito uma particular representação da torrente de 

pensamento da protagonista misturando-se ao ato presente de um diálogo com o seu pai, 

que a interpela para fazer uma lista de compras que deve ser enviada à Capitania. Desse 

modo, temos uma amalgamação dos pensamentos de Marcela junto com as falas do seu 

pai e sua própria fala no momento presente. Essa estruturação produz uma acintosa 

fragmentação na narrativa deixando o leitor confuso, pois não é demarcado o que é o 

pensamento de Marcela nem o que é a fala do seu pai nem sua própria, o que ocasiona 

um emaranhado de informações justapostas, quebrando a ordem lógica da oração e a 

coerência da estrutura. 

 Tal composição da narrativa demarca uma busca por reproduzir com extrema 

fidelidade o que é próprio da vida psíquica das personagens, eliminando a distância e 

focalizando de forma ampliada a sua interioridade. Trata-se de uma estruturação própria 

da narrativa moderna, em que “a cronologia, a continuidade temporal foram abaladas, 

os relógios foram destruídos” (ROSENFELD, 1973:80). Desse modo, o romance centra-

se na vivência subjetiva do tempo ditado pela própria consciência das personagens. 

Essa preocupação de ordem temporal se instaura na narrativa de forma mais 

extremada a partir do século XX, onde os escritores procuram reproduzir a inquietação 

temporal própria da sociedade moderna, caracterizada pelas grandes transformações 

sociais e econômicas, que impõe um ritmo de vida acelerado, levando o homem a se dar 

conta da transitoriedade das coisas e se inquietar diante do tempo.  

Alguns escritores, principalmente no século XIX, buscaram narrar pautados 

numa temporalidade cronológica alinhados com o tempo do relógio, como os romances 

balzaquianos, que, mesmo quando apresentavam certa subjetividade na caracterização 

dos seus personagens, era feito de forma objetiva. Nos romances modernos, a postura 

passa a ser diferente. A narrativa tende a fugir desse tempo dos relógios e se centrar no 

tempo da mente, da duração interior, trazendo para a literatura uma narrativa ficcional 

de maior densidade psicológica. 

O fato é que uma parcela representativa do romance moderno passa a retratar o 

tempo de forma muito central em seus romances, jogando a todo momento com as suas 

facetas e levando o leitor a jogar esse mesmo jogo, onde a linearidade é extinta e o 

ziguezaguear é o núcleo principal da trama romanesca. 

 Em A ostra e o vento, esse jogo com o tempo fica ainda mais complexo na noite 

trágica do desaparecimento dos habitantes da ilha. Pela força dramática que possui esse 

momento, as duas noites irão coexistir: a noite da destruição dos habitantes e a noite em 

que Daniel desvendará todo o mistério. Os tempos misturam-se, entrelaçam-se. Existe 



70 

 

na descrição dessas duas noites uma espécie de “eternidade do tempo” em que permeia 

um sentimento de confusão e mistério que cerca os acontecimentos e torna a perspectiva 

temporal obscura: 

 

Daniel está aqui, agora, deitado na cama, mas ela e eu somos ontem” 
(LOPES, 2000a:119) 
 
Está sentada à mesa fazendo o último registro em seu caderno, o que você 
não leu, porque ao virar a página estava em branco ainda. Mas agora ela está 
escrevendo, agora, neste momento que foi ontem, e não sei há quanto tempo 
passado”. (LOPES, 2000a:123) 
 

 

Em tais fragmentos do romance, destaca-se a narrativa sob o campo de visão de 

Saulo, que apresenta os acontecimentos da noite passada pautando seu discurso na 

própria noite do presente da narração, o que evidencia essa mistura de tempos. A 

expressão “Daniel está aqui agora” contrapõe-se a “ela e eu somos ontem”, o que 

evidencia a coexistência temporal dos dois momentos. O agora e o ontem se entrelaçam 

de tal forma no discurso de Saulo que a perspectiva temporal se torna confusa, e a 

própria posição da personagem ao destacar “não sei há quanto tempo passado”, reforça 

o sentimento de indeterminação em relação aos fatos, tornando difícil delimitar a 

configuração temporal. 

Nesse sentido, enfatizamos que na narrativa de Lopes temos uma 

problematização temporal não apenas na estrutura, mas na própria tematização do 

romance. As personagens estão sempre a se perder diante do tempo, a se interrogar 

diante dele, a considerar a indeterminação temporal e enxergar o tempo como 

multíplice, transitório... Essa busca por determinar e entender o tempo está no discurso 

da própria Marcela: 

 

(...) terá parado o tempo de seus olhos e de seus gestos? Ou parado o tempo 
de seus olhos e de seus dedos, o tempo da ilha? Mas se as aves se movem, e 
as ondas possuem tempo, é viva a ilha. Por que o moço continua parado, não 
responde a seus gestos? Só se não estão integrados no mesmo tempo, estão 
vivendo um instante em duas idades diferentes. (LOPES, 2000a:46) 

 

 Avulta-se nesse fragmento que a própria personagem se interroga diante do 

tempo. Essa cena acontece em um momento em que Marcela parece enxergar um moço 

em um barco que aparece no mar, mas como ele não responde aos seus acenos, a moça 

passa a problematizar essa visão se perguntando em que tempo eles se encontram. Esse 

questionamento de Marcela ressalta sua própria indeterminação enquanto personagem: 

não temos como delimita-la, como enxergá-la de forma definida. Além disso, 
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observamos que como prevalece o tempo psicológico das personagens, é retirado delas 

essa consciência da passagem temporal: os fatos ficam presos ao tempo da mente, se 

perdem em sua própria imaginação como acontece com Marcela. 

Essa indefinição temporal se reverbera ainda mais quando analisamos a 

passagem do tempo da ilha caracterizada por aspectos atmosféricos: pelo gritar das 

aves, o som do vento que toca sinos, a água do córrego e pela marcação das horas 

através do mumbebos, aves que grasnam constantemente na ilha, mas se observarmos a 

marcação dessas horas elas não são estabelecidas objetivamente, ou seja, não são 

demarcadas: 

 

Mumbebos pescam desde a madrugada e agora, pousados no coral, abrem as 
asas e gritam anunciando as horas que não sabem. (LOPES, 2000a:13, grifo 
nosso). 
 
Mumbebos gritam mais uma vez anunciando horas que não sabem, relógios 
da ilha, dia crescido. (LOPES, 2000a:16, grifo nosso). 
 

 

A expressão destacada nos fragmentos acima demarca essa incapacidade de 

determinação do tempo, que se relaciona ainda com o próprio espaço em que se passa a 

trama: uma ilha, ambiente totalmente fechado, isolado, não muito diferente de uma cela 

de prisão, sendo comum em um ambiente como esse uma incapacidade de definir o 

tempo. O tempo não seria sempre o mesmo? A mesma paisagem, a mesma rotina? A 

despreocupação com o passar das horas? Toda essa representação do tempo de forma 

indeterminada, inconsciente se justifica porque o que menos interessa na história é uma 

demarcação precisa dos fatos. Passado, presente e futuro coexistem. Tudo se mistura. 

 Analisando o romance como todo, conseguimos perceber algumas marcações 

cronológicas, como informações sobre a idade de Marcela ou sobre o tempo que Daniel 

passa na ilha; mas não existe uma demarcação específica do tempo. O romance não 

possui traço histórico delimitado que permita inseri-lo numa determinada época, pelo 

contrário, quando temos referência a alguma data no diário de Marcela aparece sem o 

ano. 

Nesse sentido, concordamos com Winnifred Osta (apud FODY, 1978) quando 

ela observa que A ostra e o vento é uma narrativa marcada por uma aura de presente 

eterno. Os fatos poderiam ter acontecido em qualquer lugar, podem voltar ainda a 

acontecer. Toda essa acepção de eternidade se firma pela presença do vento como algo 

constante na ilha e que será a representação da criação de Marcela – a personagem 

Saulo.  
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Na figura de Saulo está a eternidade. Podemos dizer que esse ser fictício e não 

corporificado no romance permanece fora do tempo, não possui uma existência e tempo 

delimitados. Ele é a voz constante na ilha, já que permanece mesmo depois da 

destruição de todos e da destruição da própria Marcela. Como ele conduz grande parte 

da narração, esse sentimento de eternidade e de indeterminação dos fatos que está 

presente no romance é totalmente justificável, conforme observamos abaixo: 

 

Foi longa também minha espera, mas a eternidade não é divisível, estamos 
fora do tempo. (LOPES, 2000a:69) 
 
Será longa a noite desta ilha, borrão de terra no infinito do tempo. Ilha dos 
Afogados, princípio da longa noite ou fim do longo dia? Sem princípio nem 
fim, ficará gravada na linha do tempo e com ela ficarei. (LOPES, 2000a:127) 

 

Merece destaque as expressões “eternidade, fora do tempo, infinito do tempo, 

sem principio nem fim”, que reverberam essa natureza transcendental e misteriosa de 

Saulo, como se para ele não existisse fim. Essa referência ganha destaque quando 

passamos a considerar Saulo como um ser incorpóreo e sobrenatural. Então como situá-

lo no tempo? Qual seria o tempo de Saulo? O tempo do vento? 

Nesse sentido, pela ligação existente entre Saulo e Marcela, poderíamos dizer 

que na história dos dois não existe princípio nem fim, existe a eternidade, pois o 

desfecho do romance insinua que Saulo e Marcela foram eternizados na ilha e 

permanecerão como a essência daquele espaço. A narração termina com a sugestão de 

que Marcela foi transformada em uma ostra “que as ondas há pouco jogaram na areia e 

que as aves assustadas rodeiam mas não conseguirão abrir...” (LOPES, 2000a:153) e 

Saulo permanece vivendo a angústia dos habitantes que foram destruídos. 

Isso ganha ainda mais expressividade quando observamos que o fim da narrativa 

volta ao seu começo, instaurando o tempo circular. A narração de Saulo que encerra o 

romance termina com uma vírgula e a repetição da frase usada no início do capítulo 2: 

“Manhã manhã de mais uma era que finda e reinicia no roldão das horas e do vento”, 

(LOPES, 2000a:13). 

Esse recurso de repetição determina uma circularidade no romance, que ganha 

destaque pelo fechamento da frase com uma vírgula, ao evidenciar que o fim não está 

representado com um ponto final, mas com uma vírgula, indicando que algo mais 

precisa ser dito. Quando observamos esse fechamento, rapidamente passamos a 

entender porque o romance inicia com uma vírgula, o final induz uma volta ao começo. 

A obra não se fecha em seu sentido, deixando o leitor, como mencionou Michael Fody 



73 

 

(2000a:6) “emaranhado no tempo, num cisma de tempo, fora do tempo, que será para 

sempre o tempo de Marcela – Saulo”. 

 Toda essa configuração peculiar do tempo nessa narrativa de Lopes tende 

exatamente a uma problematização dos níveis temporais, não apenas na estrutura, mas 

na própria tematização do romance. Tal complicação temporal também conduz a um 

adensamento na própria figura de Marcela à medida que temos a sua trajetória chegando 

para o leitor de forma entrecortada, indefinida, uma trajetória tensa e conflituosa. 
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4 A COMPLEXIDADE DE MARCELA POR MEIO DOS CONFLITOS SOCIAIS 
E DA LINGUAGEM SIMBÓLICA 

 

4.1 AS RELAÇÕES SOCIAIS CONFLITANTES 

 

Que importam os homens, se são apenas 

sombras? O mundo para eles possui a dimensão 

de seu próprio tamanho. 

Moacir Lopes (2000a:124) 

Para acompanharmos a construção da complexidade de que se reveste Marcela, 

depois de considerarmos aspectos de ordem mais estrutural, como as instâncias 

narradoras e a configuração temporal, torna-se relevante empreendermos um estudo 

mais atento às relações sociais e humanas que são edificadas dentro da narrativa, 

observando que Marcela se coloca como produto de um contexto social ficcional e que a 

sua representação como personagem está diretamente permeada pelo modo como se 

relaciona com as demais personagens do romance. 

Ao tratarmos da dimensão mais social em A ostra e o vento, vale ressaltar, de 

antemão, que a sua diegese se caracteriza por apresentar a ausência de estrutura 

histórica explícita. Não existem referências claras dentro da narrativa que permitam ao 

leitor situar o contexto ficcional em alguma época específica, já que não há menção 

precisa sobre datas, eventos, que funcionariam para traçar uma delimitação histórica. 

Essa particularidade transmite para a obra uma espécie de dimensão mais universal. 

Tal traço de universalidade pode ser corroborado quando observamos que a 

narrativa não delineia um contexto social mais delimitado, no que diz respeito à 

representação de uma imagem de sociedade organizada. Essa particularidade se justifica 

pelo fato da diegese se passar em um ambiente físico natural (ilha), isolado da 

sociedade, por isso, retrata apenas uma certa conjuntura de convivência restrita a poucas 

personagens, sem que seja possível a representação de um meio social mais amplo e 

hierarquizado. Essa característica traz para a narrativa uma atemporalidade no 

tratamento dos temas veiculados, trabalhando com situações mais arquetípicas, numa 

acepção lendária, próxima dos mitos, do fantástico, sem uma preocupação com um 

caráter iminentemente social. 
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Queremos dizer com isso que tal obra de Lopes não tem como preocupação 

central apresentar um painel social mais explícito em que as personagens possam ser 

definidas por meio da função que desempenham no meio exterior e no jogo de relações 

que estabelece com a sociedade, como encontraríamos, por exemplo, em um romance 

realista ou naturalista, em que se delineiam amplos painéis sociais. Por outro lado, isso 

não quer dizer que tal romance não apresente uma dimensão social, pelo contrário, as 

questões sociais tornam-se evidenciadas porque passam a ser refletidas na consciência 

conturbada das personagens romanescas. 

Essa característica é uma tendência da narrativa moderna, em que a dimensão 

social configurada diferencia-se do tratamento que recebe nos romances tradicionais. 

Nas narrativas tradicionais, em regra, existia a preocupação em apresentar uma 

documentação do real e as personagens eram caracterizadas por sua inserção no meio 

social. Tais indivíduos “ocupava[m] um lugar e preenchia[m] uma função” (ZERAFFÁ, 

2004:45), suas trajetórias na diegese eram determinadas pela relação indivíduo-

sociedade, pois pautava-se numa ordem organicista do mundo. 

Os romances balzaquianos são significativos para entendermos como as 

personagens tradicionais eram representativas e tipificadas por meio das suas relações 

com o meio. A trajetória de seus heróis era apresentada como reflexo de uma ordem 

soberana da sociedade, marcados por um forte determinismo socioeconômico. Suas 

aspirações, suas características, suas ideias incorporavam e refletiam uma estrutura 

social delimitada, as ações das personagens eram determinadas pelo mundo real, por 

isso, tais indivíduos eram seres fotografados e representativos com traços característicos 

bem demarcados. 

Em contrapartida, a narrativa moderna passou a não mais encontrar uma 

organicidade que permitisse apresentar uma personagem com traços distintivos de um 

homem no meio social, pois “não existia mais a medida comum entre o papel social de 

um ser e o múltiplo tumulto de sua vida interior” (ZERAFFÁ, 2004:25). O que acontece 

nesses tipos de romances característicos do século XX é uma dissociação do real através 

da exploração crescente da vida psicológica da personagem, que refletem a vida social 

em suas próprias consciências, como acontece nos romances de Virginia Wolff, Marcel 

Proust, James Joyce, etc.  

Como discute Michel Zéraffa (2010:83), esse tipo de romance utiliza-se de uma 

linguagem particular para “traduzir e tornar significativas a um só tempo a instabilidade 

das consciências e a artificialidade das funções sociais”. Nesse sentido, observa-se uma 

gama de inversões da narrativa mais tradicional: as personagens não têm uma trajetória 
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representativa e determinada; caracterizam-se por sua incapacidade de ação, por sua 

passividade; a noção de destino tão presente nos romances mais tradicionais é 

substituída pela noção de experiência, pois o que se observa é que a personagem “não 

está mais na sociedade nem é explicada “em função” do social, mas apreende, conhece, 

experimenta a sociedade graças a contatos imediatos com pessoas e coisas” (ZERAFFÁ, 

2010:24). 

 Sendo assim, nos romances de Virginia Woolf ou Marcel Proust, por exemplo, 

não encontraremos mais a imagem de um ser construído por sua história e definido por 

suas relações consigo mesmo e com o mundo, mas sim, a representação da 

complexidade dos seres, da multiplicidade da existência, das mudanças das relações 

sociais repercutindo na consciência das personagens, já que “o universo romanesco é 

concebido como um jogo de relações entre consciências fragmentadas e incertas de si 

mesmas, assim como do mundo em que vivem” (ZERAFFÁ, 2010:87). 

Diante disso, percebe-se como a trajetória de Marcela constitui-se por meio das 

problemáticas vivenciadas no seu íntimo e em sua relação com as demais personagens 

da narrativa. Por isso, as dimensões sociais são evidenciadas pelo jogo operado entre 

essas relações e através da própria vivência subjetiva de sua interioridade conturbada, 

produzida pelo embate entre a sua vivência interna e externa. 

Nesse sentido, torna-se patente que a representação de Marcela será determinada 

por várias situações sociais conflitantes, entre as quais podemos destacar a descoberta 

da sexualidade vivenciada no espaço da ilha em meio a dois velhos e um homem 

estranho; a solidão atrelada ao aspecto de isolamento imposto pela figura repressora do 

pai e a incomunicabilidade evidente criada entre as personagens da trama, produzindo 

uma tensão dramática que os leva à destruição. 

 

4.1.1 A problemática da sexualidade vivenciada por Marcela 

  

Inicialmente, podemos nos voltar para um dos aspectos mais centrais dessa 

narrativa de Lopes: a problemática da sexualidade colocada desde as primeiras páginas 

do romance. Em capítulos anteriores deste trabalho, já discutimos como a descoberta da 

sexualidade por Marcela irá provocar as primeiras inquietações no seu íntimo e será 

responsável pelas constantes mudanças comportamentais que vão desenhando a sua 

complexidade por meio da convivência com uma experiência erótica marcante. Sendo 

assim, antes de explicitarmos essa vivência da protagonista através da descoberta da 

sexualidade, convém discorrer brevemente sobre o que vem a ser o erotismo. 
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O termo erotismo provém do latim eroticus, do grego erotikós, e designa o deus 

do amor, Eros para os gregos e Cupido para os romanos. Lúcia Castelo Branco (1985) 

caracteriza o erotismo como um “fenômeno incapturável”, porque ele não se presta a 

definições claras e precisas. Em sua tentativa de acercar o tema, a estudiosa retoma uma 

tese exposta por Aristófanes em O banquete, de Platão. Segundo Aristófanes, Eros teria 

surgido no momento em que Zeus, como forma de castigo, mutilou os seres andróginos, 

que eram entes que reuniam em si o masculino e feminino em um único ser. Esses seres 

incompletos passaram a vagar pelo mundo em busca de suas metades, quando as 

encontravam se uniam fervorosamente, buscando se manter juntos eternamente. Eros 

surge desse impulso pela restauração da unidade perdida, nesse caráter paradoxal do 

descontínuo buscando a sua continuidade e que se revela por meio da força abstrata do 

desejo. 

Ao lado dessa dialética entre continuidade e descontinuidade em torno da qual o 

erotismo se articula, encontramos as noções de interditos e transgressões propostas por 

Georges Bataille (1987). De acordo com o filósofo, a experiência erótica está 

determinada tanto pelos interditos, a repressão dos impulsos sexuais, como pela 

transgressão dessas restrições. Nesse sentido, podemos caracterizar o erotismo como 

fenômeno social e cultural, pois quando falamos em erotismo não estamos remetendo 

somente a questões de experiência sexual individual, mas sim, ao ser e ao social, já que 

examinar de alguma forma o erótico é retratar o sujeito que o vivencia e, assim, a sua 

inserção no social, as relações humanas que são evidenciadas e colocadas em destaque 

diante de tal experiência. 

Além disso, vale ressaltar algumas considerações de Octavio Paz (1994) em 

torno do amor e do erotismo, ao mencionar a complementaridade existente entre o 

amor, o sexo e o erotismo e, ao mesmo tempo, as tênues fronteiras que separam esses 

diversos termos. De acordo com Octavio Paz, o erotismo embora englobe a questão da 

sexualidade, dela se diferencia por não se restringir ao sentido de sexo como reprodução 

ou procriação, já que o erotismo é “sexualidade socializada e transfigurada pela 

imaginação e vontade dos homens” (PAZ, 1994:16), ao passo, que o amor não se reduz 

ao impulso sexual, mas engloba a questão da exclusividade, da escolha do par 

verdadeiro, como uma atração por uma única pessoa, tal característica não faz parte da 

experiência erótica: 

 

A sexualidade é animal; o erotismo é humano. É um fenômeno que se 
manifesta dentro de uma sociedade e que consiste, essencialmente, em 
desviar ou mudar o impulso sexual reprodutor e transformá-lo em 
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representação. O amor, por sua vez, também é cerimônia e representação, 
mas é alguma coisa mais: uma purificação, como diziam os provençais, que 
transforma o sujeito e o objeto do encontro erótico em pessoas únicas (PAZ, 
1994: 96-97). 

 

 Nesse sentido, observam-se as tênues fronteiras que separam o amor, a 

sexualidade e o erotismo. Octavio Paz, todavia, também ressalta que esses fenômenos 

são indissociáveis, andam juntos, já que é impossível existir amor sem o erotismo, nem 

tão pouco erotismo sem sexo, esses pares se definem e se complementam, embora 

existam pequenas caracterizações que tendem a delimitar o sentido de cada um. 

Depois de todas essas considerações acerca do erotismo, partimos para a 

discussão sobre a descoberta da sexualidade vivenciada por Marcela que se dá por meio 

da convivência com uma experiência erótica evidente, produzindo em sua intimidade 

um jogo conturbado de conflitos íntimos. Esse ponto será elucidativo para obsevarmos 

que tal experiência do erotismo que começa a surgir no interior da personagem irá 

produzir exatamente inquietações diante de sua vivência na ilha e marcará umas das 

grandes mudanças operadas no seu íntimo, conforme observaremos no fragmento 

abaixo: 

 
Tão bom quando era brinquedo na ilha. Súbito, outro dia, na praia, quando 
jogou o vestido na areia para entrar na água, e contemplou sua sombra 
estendida na laje descobriu que possuía um corpo e havia nele uma verdade. 
A ilha tomava outra dimensão (LOPES, 2000a:40). 
 
 

Essa passagem evidencia que as mudanças produzidas no interior de Marcela 

passam a desencadear uma mudança no próprio modo como ela se relaciona com o 

espaço da ilha, que para ela, anteriormente, era uma espécie de grande brinquedo, onde 

estava em permanente harmonia com a natureza e vivia em um ambiente de 

simplicidade, preocupada apenas em explorar cada lugar como uma grande brincadeira. 

Agora, com as modificações em seu corpo e a passagem da infância para a adolescência, 

o espaço passa a se revestir de uma outra dimensão. Cada elemento da natureza suscita 

alguma referência à sexualidade: o vento, as flores a desabrochar, a água do córrego. 

Essa problemática da personagem vai tornando-se mais densa quando passamos a 

considerar em que contexto ela vivencia essa descoberta. 

 Marcela é a única mulher a habitar uma ilha rodeada apenas da natureza e de 

outros homens com quem convive: José (seu pai), Daniel (ajudante de farol), Roberto 

(substituto de Daniel depois de sua partida) e, esporadicamente, Pepe (o mantedor da 

ilha), responsável por suprir as necessidades dos habitantes com mantimentos. 
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Em meio a esse contexto, ela vivencia sua passagem da infância para a 

adolescência e começa a se descobrir sexualmente. Essa fase da protagonista será 

explicitada em muitas passagens do romance, evidenciando que ao mesmo tempo em 

que ocorre uma mudança na sua natureza como pessoa, também começam a se 

modificar as relações que são estabelecidas entre ela e as demais personagens. Isso pode 

ser corroborado através de um breve fragmento da narrativa, onde ficam explícitas as 

primeiras modificações operadas nessas relações diante da nova condição de Marcela: 

 

Levantaram a latrina, a meia parede da casa-grande, com uma cortina. 
Marcela se fazia moça e não podiam dormir num mesmo quarto, que era 
também sala, único vão grande da casa, o outro era a cozinha, e mais nada. 
(LOPES, 2000a:40) 

 

Foram necessárias modificações no próprio ambiente de convivência entre pai e 

filha porque o crescimento de Marcela já não permitia que ela pudesse dormir junto ao 

pai. A moça precisaria de sua privacidade e de seu espaço para ficar sozinha diante das 

mudanças ocorridas com o seu corpo, diferente do que ocorria anteriormente, já que 

Marcela era uma criança e não tinha qualquer restrição quanto a esse aspecto. Além 

disso, podemos notar que tais mudanças operadas no espaço da casa-grande deixam 

patente a problemática do isolamento vivenciado pela personagem, pois à medida que 

Marcela crescia e eram necessárias modificações no ambiente em que vivia, essas 

mudanças vão reforçando o isolamento imposto a ela. 

Por outro lado, é possível considerar que para a própria Marcela era difícil lidar 

e conviver com essa sua nova condição, pois já havia se acostumado a ser uma pessoa 

livre na ilha, banhando-se no mar desnuda e muitas vezes ficando por longos minutos 

com o corpo estendido na areia sem qualquer preocupação, pois era uma criança e não 

fazia diferenciação quanto a questões de gêneros. Todavia, na fase da adolescência, a 

personagem parecia esquecer que convivia com homens e que algumas atitudes 

anteriormente praticadas deveriam deixar de acontecer, uma vez que acabariam por 

causar relações embaraçosas: 

 

Quando não prestava atenção aos gritos dos mumbebos anunciando a quebra 
do dia, Daniel vinha descendo pelo caminho e se assustava com aquele corpo 
nu na areia. Entrava na cabana, fechava a porta e a janela para não olhar 
mais. (LOPES, 2000a:40) 

 

Esse tipo de situação complexa vai demarcando a conjuntura difícil que era 

imposta aos habitantes da ilha. Observa-se como era complicado lidar com uma situação 
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em que uma moça começava a se transformar em mulher, vivendo isolada em uma ilha, 

sem contato com mais ninguém além dos outros poucos habitantes. Em algumas 

passagens do romance, através da perspectiva de outros marinheiros que voltam à ilha, 

encontra-se referência a essa situação vivida pelas personagens: 

 

- ... Pepe me falou que a menina era bonita, como eu ia te dizendo, e o velho 
pai dela era meio caduco. Ora, chega um sujeito do continente, encontra uma 
menina dessas, até eu não ia respeitar o velho José. Ela ia ter um homem pro 
resto da vida. (LOPES, 2000a:24) 

 

Nota-se através desse fragmento a problemática que é apresentada às 

personagens da ilha, principalmente, para Marcela e José que terão de enfrentar e 

conviver com essa nova experiência da menina. Ambos, não conseguirão administrar os 

problemas evidentes e se perderão em seus próprios conflitos, tornando-se cada vez 

mais distantes. 

Tal contexto social impulsiona as primeiras situações mais conflitantes para a 

personagem, pois Marcela, sempre uma menina muito inteligente e imaginosa, desde o 

início já parecia enxergar a particularidade de sua convivência com os habitantes da 

ilha, e em seu próprio discurso ainda ingênuo de menina já fazia referência à 

peculiaridade das relações sociais existentes naquele espaço: 

 

Para onde vai aquele navio? Como é que ele anda? Só tem velho e criança 
dentro dele, ou tem mulher de vestido comprido e rosto pintado, como no 
continente, e aqui na frente... você sabe... as mulheres do continente são 
grandes aqui na frente, ora, você é velho, posso falar... mamãe tinha peito, 
dois... (LOPES, 2000a:36). 

 

Nessa cena, Marcela observa o navio e começa a fazer conjecturas, projetando a 

única realidade que conhecia ao fazer referência aos velhos e crianças, demarcando, 

assim, a sua própria condição vivenciada na ilha. É como se ela deixasse patente a única 

realidade de convivência que conhecia: a de velhos e crianças. Além disso, observa-se 

uma menção feita ao universo feminino e à própria sexualidade tanto ao mencionar sua 

mãe, única referência feminina que possuía quanto ao mencionar as mulheres do 

continente a quem Marcela sempre retomará em outras passagens da narrativa, como se 

tentasse evocar ou se espelhar em algum contexto ou atitude que não fazia parte de sua 

experiência na ilha: 

 

Gostaria de conhecer o boteco de Seu Bem, onde se reúnem os pescadores. 
Ficaria vermelha ao deparar com as mulheres que frequentam o boteco. 
Dançam... dançam. (LOPES, 2000a: 49) 
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Onde está Daniel agora? Bebendo no boteco de Seu Bem? Lá existem 
mulheres que ofertam seu corpo aos pescadores. Pepe contou, novas, bonitas, 
assim se violentam para viver. (LOPES, 2000a:114) 
 
 

Essa alusão feita ao continente, mais especificamente, ao boteco de Seu Bem, 

ponto de encontro dos pescadores, será uma constante no discurso de Marcela, como se 

a personagem estivesse sempre a buscar algum tipo de referência feminina. Além da sua 

mãe, as mulheres do continente formavam a única ideia que a moça configurava da 

feminilidade, pois era através das conversas que tinha com Pepe e o velho Daniel que 

ela ficava conhecendo as histórias que ultrapassavam os limites da ilha. Sendo assim, 

Marcela tentará encontrar um respaldo de suas ações e de sua nova fase como mulher 

por meio dessas evocações feitas às mulheres do continente.  

Além disso, torna-se patente a peculiaridade da condição de Marcela ao 

percebermos que ela vivencia sua transformação em mulher rodeada apenas de homens, 

nos quais seu corpo em amadurecimento começa a despertar desejo. A ela, inclusive, 

não escapa o interesse cada vez mais manifesto dos homens, que ela percebe por meio 

da observação do comportamento de Pepe quando “Notou pousados no seu busto os 

olhos brincalhões no rosto vermelho de Pepe” (LOPES, 2000a:40, grifo nosso). Em 

outros momentos, observa ainda “os olhos de Daniel entre o fundo do barco e suas 

coxas” (LOPES, 2000a:60, grifo nosso). Diante dessas circunstâncias vale notar que, 

apesar de a relação dela com esses homens ter se mantido sempre respeitosa, a narrativa 

apresenta indícios de algo que não tinham como esconder ou disfarçar: era-lhes 

impossível não observar Marcela como mulher. 

No que diz respeito à perspectiva de Roberto, a atração explícita pelo corpo de 

Marcela será mais evidenciada, desde a sua chegada à ilha, já que a presença da moça se 

manifestava por todos os cantos, despertando nele o desejo: “desce a vista por seu 

busto, demora nos seios, a blusa aberta no regaço, seios livres sob ela, crescidos, 

virgens” (LOPES, 2000a:106, grifo nosso). 

Em todas as passagens utilizadas para ilustrar o interesse dos homens pelo corpo 

feminino, os vocábulos destacados em negrito são determinantes para reforçar a 

recorrência ao ato de olhar, marcado pelos vocábulos, “olhos” e “vista”, evidenciando 

uma espécie de voyeurismo. Dessa forma, percebe-se que existe um desejo patente, mas 

ao lado desse desejo impera uma interdição que se dá por meio das restrições morais e 

sociais que são determinantes naquele espaço de convívio entre os habitantes da ilha 
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que impossibilita o toque, o contato, fazendo com que os indivíduos utilizem apenas o 

olhar. 

O despertar da sexualidade de Marcela e sua convivência com as demais 

personagens masculinas serão os principais motivos de preocupação do pai da 

protagonista, que depois de perceber que a filha deixava de ser menina, passa a sentir 

medo das transformações operadas no seu corpo: “Marcela estava estendida, o corpo 

livre por baixo do lençol, o contorno dos seios, mesmos seios, mesma languidez de 

Joana quando buscava o seu” (LOPES, 2000a:76, grifo nosso). Esse medo pode ser 

entendido porque o corpo de Marcela lembrava a José o corpo da sua mulher, que o 

deixara para fugir com outro. Nesta circunstância, José tinha medo de também perder 

Marcela. O uso repetido dos vocábulos destacados em negrito reforça a ideia da 

semelhança entre mãe e filha. Por outro lado, não podemos desconsiderar que esse 

temor de José poderia ser reflexo de um desejo licencioso que nele começava a nascer 

pela sua própria filha, desejo que ele tentará reprimir de todas as formas. 

 Diante dessas considerações, torna-se patente as situações sociais conflitantes 

que são colocadas para as personagens desse romance. A questão da sexualidade de 

Marcela produz uma convivência difícil entre os habitantes, pois José passa a vigiar 

todos os passos de Marcela, impedindo que alguém se aproxime da filha e as demais 

personagens procuram se afastar cada vez mais de José com receio da sua 

compulsividade. Ao lado disso, Marcela passa a conviver com um conflito psicológico 

difícil, iniciando sua maturidade sexual em meio à solidão e à prisão da ilha, controlada 

a todo o momento por esse pai problemático e aprisionador. 

Nesse sentido, podemos apontar que a representação de Marcela é adensada 

exatamente por todos esses conflitos. O embate com o dado externo produz uma 

vivência interior extremamente conturbada que a acompanha durante toda a sua 

trajetória. Essa conturbação interior é provocada inicialmente por toda uma experiência 

do erotismo, cuja natureza se mostra por meio de três aspectos: o desejo, a repressão e o 

medo. Vemos que a descoberta da sexualidade por Marcela é marcada por um desejo 

erótico evidente, um impulso sexual violento, mas ao lado desse desejo está presente 

grande número de restrições, que por sua vez, culminam no sentimento de medo que 

invade os seus pensamentos e faz com que ela acabe se afastando da realidade. 

As primeiras inquietações de Marcela nascem com o desejo erótico que passa a 

dominar todos os seus pensamentos, desde que começou a conviver e observar as 

transformações que ocorrem desde o início da sua sexualidade. Esse desejo se pauta 

inicialmente na exploração do seu próprio corpo: 
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Abriu lentamente os botões da blusa, de cambraia azul, a que mudara antes 
do almoço, retirou-a do corpo, afrouxou a saia e sentiu apenas a calça 
apertando-lhe as coxas. Era preciso verificar em todo o vão da casa-grande 
que importância assumira o seu corpo despido. Importância para si mesma, 
para a casa, para o teto, a cortina, o chão de tijolos, a importância deste corpo 
para o silêncio, para o vento, para a ilha inteira (LOPES, 2000a:65) 
 
 

Verifica-se por meio do fragmento que Marcela procura antes entender tudo o 

que estava acontecendo com o seu corpo e vivenciar a sexualidade que já começava a 

aflorar. Em muitos momentos da narrativa, ela será representada em seus instantes de 

intimidade, ratificando que deixava de lado suas brincadeiras de menina com as bonecas 

e passava a se ocupar da descoberta do seu próprio corpo, tentando conhecer mais sua 

intimidade. Esse desejo se transforma em seguida no anseio de envolvimento com outra 

pessoa, tentando compartilhar com um companheiro as primeiras sensações que 

estavam a surgir em seu interior. Tudo isso, leva ao aparecimento de Saulo17, como uma 

possível criação de Marcela. 

Posteriormente, o desejo de Marcela concentra-se em Roberto, novo habitante a 

desembarcar na ilha e único homem com quem ela poderia desfrutar uma relação sexual 

verdadeira. Será exatamente com a chegada de Roberto à ilha que os sentimentos de 

Marcela ficam mais confusos e tumultuados e o desejo por vivenciar sua sexualidade 

ganha ares de um sentimento violento e avassalador. Em umas das passagens da 

narrativa, conseguimos observar a questão da sexualidade vivenciada por ela em sua 

busca por amainar seus impulsos sexuais. A todo passo, Marcela se sente censurada por 

um sentimento de temor e repressão muito marcantes: 

 

(1) Lá embaixo há o vulto de uma cabana e um homem no seu interior. Um 
homem! Poderia deitar-se, sim, ao longe do córrego e, de bruços, deixar que 
a água deslizasse por seios e ventre, mas prefere caminhar. Não poderá mais 
reinventar-se criança na virgindade das flores. Gaivotas grasnam em volta da 
torre e do inseto de asas tostadas. Esse grasnar anuncia temporal, e é época 
dos catraios proliferarem nos picos. Fêmeas e machos descobrem a esta hora 
que precisam se violentar para gerarem vida (...)  
(2) Rodeia o tronco do butiá e abre a blusa para sentir melhor os seios 
roçarem. É áspero o tronco, parece ter unhas. O vento se acumula em seus 
ouvidos, reflete-se na fronte, onde lateja o sangue. Também as coxas se 
roçam. Abre os braços e abarca a árvore, sustém a respiração, como se o ar 
petrificasse na garganta. Volve a cabeça até poder acariciar o ombro com os 
lábios. Afrouxa o colchete da saia e ela cai enrodilhando-se a seus pés, e é o 
corpo inteiro agora ao contato da árvore (...)  
(3) Recosta-se ao tronco da goiabeira, leva as mãos à fronte, o sangue lateja e 
dói nas têmporas, as pernas tremem. Medo, medo, a saliva grossa, uma 
friagem no corpo inteiro, correndo pela espinha (...) 

                                                           
17

 Sobre a ontologia de Saulo e a problemática que se cria em torno do seu aparecimento na narrativa, já 
discorremos no capítulo 2 deste trabalho. 
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(4) Volta-se para a torre, o velho está lá, circundando-a (...) Teme apenas que 
seu mundo desmorone no instante em que for possuída, ficará pequena, 
desvendada, insignificante, nas mãos peludas do homem (...)  
(5) Arrasta-se pela parede, encosta nela o ouvido. O galho bate, bate, 
batendo, arranha arranhando o telhado, o vento sopra seus cabelos, tem dedos 
frios em sua nuca, as pernas tremem demais. Dói o ventre como se inchasse. 
Trinca os dentes para não emitir nenhum som, para não gritar, não chorar, ou 
sequer cantar para expulsar esse desespero. A terra cede a seus pés. O homem 
está lá dentro à distância de um braço estendido, de um suspiro que o vento 
levaria até sua cama, do macho, mas não vem de lá outro som que não o do 
galho da goiabeira. (...) 
(6) Vestiu a blusa mas não é necessário abotoá-la. No escuro o homem só 
verá o vulto de um corpo que veio entregar-se. Poderá concluir aquele gesto. 
Conclua o gesto! Você não conheceu as mulheres do boteco de Seu Bem? 
Não veio dos longes do continente, dos longes dos horizontes, navegando por 
outras mulheres?Conclua o gesto! Também sou mulher, possuo também 
corpo e sexo e seios para serem violentados na cama de couro (...) 
(7) Mais um passo... e chega a cabeça à porta. Ali está ele, deitado de bruços, 
voltado para a parede. Será que dorme ou apenas finge? (...) É tudo tão 
escuro só consegue divisar o vulto da cama e do homem estirado, os cabelos 
assanhados, o braço estendido fora da cama, quase tocando o chão. Mão 
peluda, grande, calosa...(...) 
(8) Não! Não! É grosseiro demais, é diferente. Grande, peludo, sujo, um 
inseto, um verme da terra, limitado a si mesmo, do tamanho de seu tamanho 
(...) O galho bate com insistência no telhado, o vento tem mãos roçando em 
suas costas, chamando-a, é uma carícia branda, sem a grosseria do corpo do 
homem deitado na cama de couro, respirando como animal, largado. 
(9)Recua um passo, mais outro... o homem se mexe e assusta-a(...) Está 
sendo chamada para a praia é preciso correr para lá. É ali onde está a verdade, 
na praia, nas aves, no vento, é parte da ilha a quem pertence seu corpo. Tem 
que fugir do homem grosseiro, libertar-se dele, libertar-se sim. (LOPES, 
2000a:114-117) 
 

Essa passagem da narrativa acontece no momento em que Marcela, diante de seu 

desejo erótico avassalador por Roberto, de sua necessidade de viver uma verdadeira 

relação sexual com um homem, decide ir ao seu encontro na cabana numa tentativa de 

vivenciar um impulso incontrolável que passou a dominá-la de forma extremada. 

Observa-se no parágrafo (1) a necessidade de contato masculino por parte de 

Marcela, ao mencionar que bem próximo dela existia um homem capaz de provocar a 

sensação tão esperada que ela queria sentir por seu corpo. Concomitantemente, faz 

alusão ao ato de vivenciar o desejo por meio do contato com a natureza, através da água 

do córrego como forma de amainar seu calor. Todavia, ela sente que essa atitude já por 

muitas vezes praticada não parece ser mais suficiente para saciar o seu desejo e, assim, 

deixa patente a necessidade pelo contato com o homem. Nesse parágrafo, parece 

relevante a menção feita à noite de tempestade na ilha, bem como ao ato de reprodução 

dos catraios, que acabam por se violentar para poder produzir vida. Essa referência é 

importante quando comparamos com a situação vivenciada por Marcela, é como se a 

personagem deixasse explícito que também precisava violentar-se com outro homem, 

necessitava do contato físico para gerar vida, para se livrar do sentimento de solidão e 
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angústia que tomavam conta do seu interior. Através dessa imagem da proliferação dos 

catraios reverbera a imagem do ato sexual como um instinto animalesco, uma 

necessidade pela relação, com ares de violência e desejo desenfreado e incontrolável. 

No parágrafo (2), destaca-se toda a expressão do desejo de Marcela ao denunciá-

lo por meio do seu comportamento em contato com a natureza, através do ato de 

aproximar-se de um tronco de árvore, roçar seus seios e ficar desnuda. Tal imagem 

suscita a aproximação com a relação sexual, já que o tronco poderia representar o falo. 

Além disso, temos um número relevante de imagens que vão reforçando a ânsia 

avassaladora pelo contato físico com um homem, através da descrição das sensações 

provocadas em seu corpo, como o sangue a latejar em sua fronte, o controle da 

respiração, a aspereza do tronco que suscitam imagens de uma sexualidade violenta e 

necessária. 

Em seguida, observaremos nos parágrafos (3) e (4), a representação do temor 

que revolve a personagem, do medo pelo desconhecido, pois mesmo sendo envolvida 

por esse desejo incontrolável, sente receio da experiência que poderá vir a vivenciar. As 

sensações de pernas trêmulas, boca seca, frio na espinha, reforçam esse sentimento de 

medo. Ao lado de tal sentimento, ressalta-se a referência feita ao inseto iluminado, 

representando José, o lado repressor e que busca inibir os sentimentos da filha. O medo 

que toma conta da personagem tem uma gênese nessas restrições paternas, sempre a 

controlá-la e observá-la em todos os momentos. Tal postura de José ganha uma 

representação mais ampla das restrições morais e sociais de uma determinada cultura 

que busca reprimir e condenar tudo o que diz respeito a questões de sexualidade. 

Esse sentimento de Marcela além de revelar o medo do desconhecido, do que 

está por vir e também receio das restrições paternas, pode evidenciar uma questão 

religiosa bem mais ampla, pois ao mencionar que “teme que seu mundo se desmorone 

no instante em que for possuída, ficará pequena, desvendada, insignificante, nas mãos 

peludas do homem” (LOPES, 2000a:115), a personagem poderia estar ressaltando que 

ao se relacionar sexualmente com um homem, perdendo sua virgindade, deixaria de ser 

pura e assim ficaria “pequena”, “insignificante”, como se perdesse o seu valor ou sua 

individualidade.  

Além disso, podemos ressaltar que a ideia de relação sexual implica a imagem 

do homem e da mulher se diminuindo como objeto de prazer do outro. A referência feita 

às “mãos peludas do homem” revela a questão do grosseiro, do rude, do violento, que 

entra em contraste com a questão amorosa, da sublimação do amor. Todos esses 

temores de Marcela refletem questões sociais e morais bem amplas que estão no cerne 
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da questão da sexualidade, sendo assim, ela passa a vivenciar essas problemáticas por 

meio de um conflito psicológico bastante evidente. 

No entanto, observamos que, ainda sim, tomada pelo sentimento do medo, a 

personagem não deixa de se aproximar da cabana de Roberto, buscando saciar seu 

desejo. O parágrafo (5) deixa patente toda uma representação da busca pelo contato 

sexual violento, a imagem do galho que bate arranhando o telhado, revela-se como uma 

imagem fálica que simbolicamente representa a relação sexual, inclusive, por meio da 

repetição dos verbos bater e arranhar, revelando um ritmo constante, violento, de algo 

que tenta penetrar, cortar, vencer dificuldades. Essas imagens da busca incessante, da 

violência e ânsias pelo desejo que ganha ares de desespero, será bem evidenciado no 

parágrafo (6), quando Marcela relembra do olhar de Roberto em seu busto como se 

fosse tocá-la e agora em seu fluxo de pensamentos passa a vislumbrar a conclusão de 

um gesto que ela pareceu sentir, mas que não chegou a acontecer. Depois disso, faz 

referência mais uma vez ao continente, como se tentasse a aproximação com as 

mulheres que se entregam facilmente aos homens, necessitando ser “violentada”, e com 

um desejo pelo contato físico como forma de saciar a sua vontade avassaladora. 

Contudo, notamos no parágrafo (7) e (8) que na medida em que Marcela se 

aproxima do quarto de Roberto, a imagem do encontro sexual que estava somente em 

sua imaginação começa a desvanecer, pois quando vislumbra o homem deitado na 

cama, o que lhe chama a atenção são as mãos calosas, os braços, e começa a percebê-lo 

como alguém “diferente”, “sujo”, “peludo”, sente o envolvimento sexual como se fosse 

um ato grosseiro, rude, e não consegue levar adiante seu desejo.  

Nesse momento, a personagem deixa patente a limitação do homem, que ganha 

destaque pelo uso das expressões, “verme da terra”, “inseto”, perpassando a ideia de 

algo animalesco, primitivo, rudimentar. Percebemos a negação de Marcela pelo homem, 

que para ela, se coloca como algo pequeno e, automaticamente, passa a fazer referência 

ao vento, à ilha, à praia, a alguém que estava a lhe chamar. Ou seja, Marcela volta-se 

para o misterioso Saulo, que em detrimento do homem, é um ser grandioso, perfeito, 

único capaz de entender sua intimidade. Diante disso, pode-se fazer um paralelo da 

negação de Roberto, como uma negação do homem e da realidade, em detrimento, da 

valorização de Saulo, como detentor da perfeição, representando a imaginação de 

Marcela e o seu distanciamento da realidade. 

Em contrapartida, observa-se com o desenrolar dos fatos diegéticos, que a 

mesma postura de recusa para com Roberto repete-se diante do relacionamento de 

Marcela com o misterioso Saulo: a moça se esquiva e enclausurada em seu medo não 
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consegue ir adiante em suas pretensões de ficar sozinha na ilha com ele: “- Não suporto! 

Não me possuas tanto. Sinto que sou fraca, não posso acompanhá-lo, vou perder-me. 

Temo que você me destrua e não me alcance nunca mais” (LOPES, 2000a:146). Nesse 

instante, Marcela é que se sente pequena diante da grandeza de Saulo e teme ser 

destruída. Será exatamente diante dessas recusas constantes que a personagem não 

consegue vivenciar sua sexualidade de forma verdadeira, entregando-se aos seus 

conflitos e à sua própria destruição. 

Depois dessas considerações, destaca-se que ao longo de toda a narrativa, a 

descoberta da sexualidade por Marcela será a desencadeadora de grandes conflitos 

psicológicos, pois, ao mesmo tempo em que começa a ganhar sua maturidade sexual 

será sempre impedida de realizar e experimentar uma relação sexual verdadeira, tanto 

pela questão do isolamento provocado pelo espaço da ilha, da qual Marcela não pode 

sair e ainda mais pelas restrições ditadas pelo contexto social vivenciado, ganhando 

representação na figura paterna. 

Diante disso, cabe ressaltar como a problemática da sexualidade vivenciada por 

Marcela é determinante para a instauração de sua interioridade conturbada, produzida 

por meio das relações sociais complicadas que são impostas em sua vivência na ilha, 

trazendo maior complexidade para a personagem e indeterminação diante de sua 

natureza, sendo apenas representada por seus conflitos mais extremados. 

 

 

4.1.2 O isolamento e a solidão provocados pela interdição paterna 

 

A relação entre pai e filha dá-se no romance por meio de um jogo de tensões, de 

embates e desencontros evidentes, produzindo o distanciamento mútuo e tornando a 

trajetória de Marcela extremamente conturbada, pois a postura de interdição importa 

pelo pai reforça nela os sentimentos de solidão e isolamento que produzem toda a sua 

complexidade interior. 

Essa dificuldade de convivência de José com a filha é fortemente determinada 

por fatos ocorridos no passado. Vivendo com a marca de uma traição da mulher, que 

fugiu com um pescador, José se fecha em seu mundo e passa a controlar Marcela, como 

se temesse que a filha seguisse o caminho da mãe. Essa relação traumática e de perdas 

que liga José ao passado determina o modo como ele passa a se relacionar com a filha: 

 
Então reparou em pai os raios de sangue nos olhos, a expressão sofrida, como 
se ainda carregasse o ódio à mãe, que o arrastara à ilha. Que ódio o vinha 
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destruindo há tantos anos, e não poder fazer nada. Pobre pai! As palavras 
daquele dia ainda bolem nos ouvidos. Brincava no terreiro, no continente, 
quando ouviu os gritos [...] Cachorra! Vagabunda! Gritava pai. Outro homem 
surgiu no quintal, passou de junto, a camisa rasgada no peito. (LOPES, 
2000a:67) 
 
 

Observa-se, através da perspectiva de Marcela, a referência feita à traição da 

mãe que marca profundamente a vida de José, tornando-o um homem amargurado, 

triste, solitário que não conseguiu se livrar dessas relações traumáticas vivenciadas 

anteriormente: 

 
 
Ilhamundo! Daniel pode ter razão. José... para se sentir o valor da solidão é 
preciso ser livre. Você tenta vingar-se na solidão, mas ela é maior que o ódio, 
é maior que o crime. Por que matar Joana ou o pescador? A solidão dá 
integridade ao ódio. Mas, José, você está matando em você mesmo Joana e o 
pescador, mil vezes por dia você comete esse crime em você mesmo, e eles 
só morrerão com você. (LOPES, 2000a:75). 
 
 

 Por meio dessa passagem percebe-se que José se fechou em seu mundo, tentando 

afogar suas perdas na solidão da ilha e através da criação de barreiras em seus 

relacionamentos com os outros. A dificuldade de José lidar com essa lembrança reflete 

na própria exposição dos acontecimentos no romance. Nesse fragmento não é o próprio 

José quem relembra os fatos ocorridos, mas se utiliza da rememoração de algumas 

palavras ditas por Daniel. Essa particularidade de relatar sobre os fatos corrobora com a 

ideia de que o episódio lhe marcou de tal forma que mesmo buscando se afastar dele, 

não o consegue, pois seu interior ficou determinado pelo passado. 

Nesse fragmento convém mencionar ainda a indeterminação que se cria em 

torno da morte de Joana. Em nenhum momento da narrativa, tomamos conhecimento do 

que realmente ocorreu com a esposa de José, pois mesmo havendo uma alusão a sua 

morte no fragmento acima, ela aparece em forma de pergunta, e se considerarmos a 

interpretação do verbo “matar” em tal passagem, verifica-se uma mistura de sentidos 

que transmite, em um primeiro momento, a ideia de matar alguém literalmente, e em 

outro momento, com o verbo matar num sentido figurado, a ideia de matar um 

sentimento, sufocar algo em si mesmo. Essa ambiguidade criada em torno dessa 

passagem impossibilita o estabelecimento preciso do que de fato aconteceu com Joana. 

Algumas leituras feitas em torno desse romance colocam a sua morte como um fato 

certo, mas não podemos deixar de considerar a ambiguidade provocada por meio da 

passagem narrada. Essa é uma das particularidades da narrativa de Lopes, muita 
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informação é transmitida de forma ambígua ou mesmo deixada obscura para o leitor, o 

que reforça a complexidade e densidade do romance. 

 Continuando a discorrer sobre as relações entre pai e filha, assevera-se que as 

marcas deixadas pelo passado em José induzirão a um controle extremado para com 

Marcela, controle este que fica sugerido desde as primeiras passagens do romance: 

“José perambulara por muitos lugares segurando sua mão como se temesse perdê-la” 

(LOPES, 2000a:34). 

 Esse controle será observado por meio das interdições impostas por José: não 

permitia que Marcela se aproximasse das pessoas, impedia que ela saísse da ilha, 

reprimia qualquer ato que sinalizasse o afastamento dela daquele lugar e dos seus olhos. 

Sendo assim, destaca-se esse controle por meio de duas particularidades 

caracterizadoras, o controle como sinônimo de cuidado, alguém que tenta proteger por 

preocupar-se com o outro, mas, ao mesmo tempo, um controle como sinônimo de 

repressão, alguém que escraviza e que tenta dominar o outro.  Tais conceituações 

revelam a dubiedade do ato de José: um pai que protege, mas que, ao mesmo tempo, 

aprisiona. 

 Todas essas atitudes paternas repressoras são decisivas para reforçar os conflitos 

íntimos de Marcela, pois se sentia aprisionada, sozinha demais no meio da imensidão da 

ilha, desejando por muitas vezes libertar-se de todas aquelas imposições castradoras, 

chegando a pensar: “se pudesse riscar um traço no mar e caminhar por ele” (LOPES, 

2000a:66). Esse desabafo da personagem é bastante pertinente para ilustrar seu 

sentimento de solidão produzido tanto pelo aspecto geográfico em que vivia, o espaço 

isolado da ilha, como ainda, de modo mais enfático, por meio das restrições de José. 

A situação conflitante com o pai fica mais problemática no momento em que 

Marcela torna-se mulher e, desejando livrar-se da sua solidão e isolamento, passa a 

relacionar-se com Saulo, tornando-se indiferente aos apelos do pai e comportando-se de 

forma distante e apática em relação às suas imposições:  

 

Eu mereço que você proceda assim? Não basta o sofrimento que sua mãe me 
causou? Não me ponha doido, Marcela! Venho desconfiando há muito 
tempo. Querem roubar-me o que me resta. Mas quem? Preciso saber contra 
quem lutar. (LOPES, 2000a:72) 

 

Através desse fragmento, percebe-se que o comportamento de Marcela produz 

uma imensa inquietação no íntimo de José, que tenta entender o que estava acontecendo 

com a filha. A estranheza no comportamento de Marcela, toda a apatia e 

distanciamentos em relação ao pai, e as longas ausências noturnas, tornarão José a cada 
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dia mais intrigado e atordoado. O sentimento de temor estará mais presente em seu 

interior, ao passo que no íntimo de Marcela restará apenas o imenso distanciamento das 

relações. 

 Todo esse contexto transforma José em um ser cada vez mais solitário, distante, 

compulsivo, pois passa a vigiar a filha por todos os espaços da ilha e a tentar afastá-la 

dos outros habitantes, tanto de Daniel como de Roberto. Torna-se evidente que o 

comportamento de José se modifica completamente, suas atividades se resumem a 

vigiar a ilha inteira, a acompanhar todos os passos de Marcela, temendo o ataque de 

alguém a qualquer momento: 

 

Desce da torre, vai ao morro do Pensador, perscruta as distâncias, apura o 
ouvido. Desce, rodeia a casa, passa pela fonte, caminha até as Pedras das 
Penas, aos picos (...) precisa caminhar de olho bem aberto na escuridão, 
atento sempre, cada folha que se mexe pode ser o gesto de um homem 
preparando-se para atacá-lo (LOPES, 2000a:76) 
 
 

A postura de José ganha ares de patologia, embrutece seus traços, parece um 

bicho a vagar pela ilha na sua paranoia de impedir que alguém possa se aproximar de 

Marcela, sempre temendo perdê-la. No entanto, é exatamente por meio dessa postura de 

José que ele vai se afastando de sua filha, tornando cada vez mais difícil uma 

convivência sadia e tranquila entre os dois. Esse distanciamento é marcado no discurso 

da própria Marcela em alguns momentos da narrativa, como veremos abaixo: 

 

Não lhe tenho amor, pois sou para ele um simples objeto a que se agarra. 
Agora descobriu que esse objeto tem vida própria e sofre por isso. Pai é do 
tamanho do seu tamanho mesmo, pequeno e envelhecido, porque descobriu 
que sua verdade é falsa. (LOPES, 2000a:74) 

 

Ele [José] acariciava seu [de Marcela] corpo como o único brinquedo que lhe 
restava. Agora o mesmo corpo assumiu as dimensões de toda a ilha, e pai o 
teme. Perdeu o corpo outrora de menina, perdeu ser último brinquedo, e 
voltou a concentrar-se em seu ódio, num silêncio que o vem desgastando dia 
a dia. (LOPES, 2000a:68) 

 

No íntimo de Marcela todas essas situações conflitantes produzem uma certa 

apatia e distanciamento em relação ao seu pai, pois percebe como José acabou se 

fechando em seu mundo e esquecendo que Marcela era sua filha, que tinha sentimentos, 

que precisava de cuidados, de carinho e não de aprisionamento e restrições. Marcela 

sente como se fosse um simples objeto que o pai tem a necessidade de defender e 

guardar para si. Torna-se patente também a referência a José como um homem 
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envelhecido e pequeno, reforçando o embrutecimento, o distanciamento da realidade 

que o tornam um ser mesquinho. 

Em outros momentos da narrativa, Marcela deixa manifesto em seu próprio 

discurso como sente a sua relação com o pai, enxergando-o em sua pequenez, afirmando 

que ele “é um inseto violentado, cego à luz, e chora por ter queimado as asas” (LOPES, 

2000a:113), denotando tanto o embrutecimento do pai como seu distanciamento da 

realidade, como se José por viver aprisionado pelo passado difícil, fosse incapaz de 

enxergar a luz do presente e modificar suas ações. Mais adiante, Marcela reitera essa 

representação de insignificância do pai, ao afirmar que ele “um inseto atordoado, 

iluminado. Não é medo dele, temor nenhum mais, nem afeição” (LOPES, 2000a:115). 

Com isso, observa-se a recorrente caracterização de José como um homem 

insignificante, limitado, marcado pelo passado e sem qualquer poder de mudança do 

momento presente. 

Essa situação de conflitos entre pai e filha torna-se muito mais densa à medida 

que a narrativa avança. José permanece cada vez mais preso ao seu rancor, vagando pela 

ilha, vigiando todos os passos de Marcela, numa paranoia extrema, achando que todos 

estavam contra ele. Sua figura passa a ser sempre colocada como relativa à imagem do 

farol, pois era sempre lá que José passava longas noites do alto da torre a observar tudo 

o que estava a acontecer na ilha. 

Não podemos desconsiderar que tal postura de José para com a filha revela uma 

espécie de confusão ou inversão de sentimentos, um misto de amor e ódio ao mesmo 

tempo. Ele teme ficar sem Marcela e tenta controlá-la por não conseguir imaginar a 

ideia de viver sem ela, por outro lado, essa interdição, a falta de carinho e as atitudes 

repressoras e agressivas de José para com Marcela, revelam uma espécie de sentimento 

de vingança de Joana, pois à medida que a menina cresce e torna-se adulta, fica mais 

semelhante a sua mãe fisicamente, e assim, desperta cada vez mais o sentimento de ódio 

de José. 

Com isso, Marcela sente todo o aprisionamento extremado e passa a se refugiar 

cada dia mais em sua intimidade conturbada, transferindo todas essas relações 

reprimidas para o seu envolvimento com Saulo, como se tentasse se esconder, e 

procurasse de todas as maneiras compensar a falta de carinho e de relações amorosas, 

que não pôde experimentar de sua própria convivência com as demais personagens, e de 

modo mais enfático, com o seu próprio pai. 

Será apenas no momento de maior conturbação psicológica, temendo perder 

definitivamente o amor de José, que Marcela deixará patente todo o sofrimento que as 
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relações difíceis entre pai e filha acabaram causando no seu interior. Quando se enxerga 

imersa na escuridão da ilha e sabe que José lançou-se ao mar e poderá não mais voltar, a 

personagem colocará por meio de um apelo sofrido toda a sua necessidade do amor 

paterno: 

 

Pai, você é importante no seu medo, eu ajudarei você a envelhecer. Esqueça o 
ódio à mãe. Sou sua filha. Não lembra quando caminhava pelas estradas 
segurando minha mão? (...) Me ame, sou sua filha, necessito desse amor. 
(LOPES, 2000a:150, grifo nosso) 
 
 

Através das confidências íntimas de Marcela, observa-se um reconhecimento das 

qualidades do pai, uma aceitação dele em suas dificuldades, um apelo ao amor, ao 

resgate das relações entre os dois, deixando em evidência uma mudança de perspectiva 

da personagem que passou a enxergar o pai de outra forma, de modo mais compassivo. 

Essa passagem além de determinar uma mudança de postura de Marcela, deixa notório, 

de outro modo, o grande distanciamento provocado entre os dois, fazendo com que ela 

expresse esse desejo marcante de retomar e resgatar o que estava perdido. Mais que 

isso, a repetição da expressão “sou sua filha” destacada no fragmento acima parece 

querer enfatizar para José que Marcela não era a mãe traidora e sim a filha que 

necessitava de seu amor. 

 

 

4.1.3 A incomunicabilidade criada entre as personagens 

 

 Torna-se pertinente apresentar a existência de uma outra problemática 

vivenciada por Marcela, demarcando situações conflitantes entre as personagens com 

quem ela convive: a incomunicabilidade crescente e extremada desenvolvida entre eles, 

produzindo cada vez mais a dificuldade das relações e denotando a representação 

permanente da solidão e do isolamento de cada um em seu mundo distinto e particular. 

Essa evidência será melhor explicitada quando passamos a comparar o 

relacionamento inicial das personagens e as mudanças ocorridas no decorrer da 

narrativa. Assevera-se que o desenvolvimento da sexualidade de Marcela é o ponto de 

partida e o desencadeador das dificuldades das relações entre as personagens, fazendo 

com que não consigam lidar com o contexto social a eles impostos e culminando no 

distanciamento cada vez mais manifesto. 
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De modo mais extremado, como já enunciamos, pode-se apontar o 

distanciamento evidente provocado entre pai e filha, que cria um grande abismo entre os 

dois e impossibilita que cada um possa enxergar as individualidades, as necessidades do 

outro e tente buscar mudanças. Todavia, percebe-se que a postura de José no início da 

narrativa não era tão problemática assim, já que ele se relacionava de forma mais serena 

com a filha, como podemos observar no seguinte fragmento: 

 

José era triste. No principio ainda se sentava para jogar malhas com ela, 
pentear sua bruxa de pano, tanger a tartaruga em que ela montava, colecionar 
búzios e pescar cavalos-marinhos. (LOPES, 2000a:34) 

 

Essa passagem da narrativa demonstra como as relações entre pai e filha, no 

início, eram mais aprazíveis, pois mesmo José sendo um homem triste, ainda se 

relacionava com Marcela, tinham maior proximidade e conseguiam estabelecer uma 

convivência mútua. À medida que ela cresce e as problemáticas vão aparecendo, as 

diferenças entre eles vão ganhando contornos mais evidentes e começam a se distanciar: 

 

Mas aos poucos tudo vai mudando, cada um se isolando no seu canto. 
Ultimamente ela chega a passar um dia inteiro na Pedra das Penas e José 
procurando-a , gritando por ela (LOPES:2000a:80) 
 
Certa manhã, quando abriu a porta da cabana, viu-a despida e passeando na 
praia. Desceu ao terminal do córrego, ela voltou-se calmamente, sorriu e 
continuou a caminhar. Não importava que José estivesse observando-a do 
alto da torre. Se lhe gritasse não respondia. Não era grosseira, mas alheia, 
cantarolava apenas. (LOPES, 2000a:81) 

 

Diante desses fragmentos, percebemos através da perspectiva do velho Daniel 

como as relações entre pai e filha foram transformando-se em pura apatia, numa 

alienação exagerada. José se concentrou na sua solidão e ódio extremo, passando a 

vigiar Marcela compulsivamente, ao passo que a própria Marcela, passou a 

desconsiderar e ignorar a presença do pai, tornando-se totalmente apática aos seus 

chamados. 

Esse distanciamento entre os habitantes pode ser observado também entre José e 

Daniel bem como entre Marcela e Daniel que conviviam desde que pai e filha chegaram 

à ilha, mas aos poucos as mudanças também foram aparecendo. No que diz respeito à 

relação entre Daniel e José percebe-se que no início era mais tranquila e amigável: 

 

- Daniel, vamos dividir nosso trabalho. Cuido do farol, mantimentos e 
suprimentos, você ajuda a levantar uma meia parede na casa-grande, uma 
sentina nos fundos, tabique perto da fonte. Marcela tem quase dez anos. 
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Também sua cabana precisa de melhorias. A gente podia construir um 
trapiche para facilitar o desembarque da lancha de Pepe. (LOPES, 2000a:34) 

 

Nota-se através do fragmento que José e Daniel estabeleciam toda uma 

convivência na ilha, dividindo as tarefas, comentando sobre trabalho, fazendo planos 

sobre que atividades desenvolveriam juntos. No entanto, destaca-se que com o passar do 

tempo José se afasta de Daniel enciumado pela filha e temendo que ele pudesse roubá-la 

de José. Daniel é impedido de frequentar a casa-grande e passa a ser vigiado, tendo sua 

casa invadida muitas noites por José procurando pela filha. O extremo dessa situação 

será a total inexistência de relação entre os dois, não trocando mais nenhuma palavra 

entre si. 

Com Marcela a situação será a mesma, embora Daniel tenha sido aquele que 

mais conviveu fraternalmente com ela porque foi uma espécie de professor para a 

menina, ensinando-a a ler, a escrever, contando histórias e desenvolvendo uma afeição e 

amizade muito bonita entre os dois, com as mudanças de Marcela e as transformações 

das relações na ilha, a menina passa a se distanciar inclusive de Daniel: 

 

Restavam-lhe os dias, a rotina. Apanhava água, fazia café, punha o machado 
no ombro. Ao cruzar por ela diminuía o passo, às vezes parava a sua frente e 
esperava dela uma palavra qualquer, desejava fazer-lhe perguntas, mas ela 
continuava a cantarolar, cabeça baixa, estendendo roupa no arame ou regando 
as plantas. (LOPES, 2000a:81) 

 

Por meio da perspectiva de Daniel, podemos observar o distanciamento de 

Marcela para com ele, a menina que antes era curiosa, falante, sempre a fazer perguntas 

a Daniel sobre tudo, tornou-se uma pessoa fechada, incomunicável, alheia ao que 

acontecia ao seu redor, criando barreiras no seu relacionamento com outros. Daniel não 

conseguia entender a atitude de Marcela, mas sentia que não podia mais viver na ilha, já 

que a única coisa que importava para ele ali era Marcela e ao sentir que a perdera, 

entendeu que “perdera a própria ilha”, decidindo partir para o continente. 

 No íntimo de Marcela, veremos que a partida de Daniel causou grande 

sofrimento, mas já não conseguia modificar aquela realidade a que estava submetida, 

concentrando-se apenas numa evidente passividade, sem poder de modificação diante 

da sua realidade sofrida, mergulhando em seus próprios conflitos: “Chorei a noite 

passada quando Daniel abandonou a ilha. Ele ensinou-me a crescer. Sinto que não o 

verei nunca mais” (LOPES, 2000a:74). 

 Esse distanciamento entre as personagens será também estendido para Roberto 

que veio substituir Daniel depois de sua partida. Quando Roberto chega à ilha já sente 
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um clima de desconfiança, de estranheza e logo passará a sentir medo de José quando 

compreende a relação esquisita entre pai e filha, percebida por meio do controle 

exacerbado de José e o comportamento intrigante de Marcela. 

 A própria natureza de Roberto já revela um homem misterioso, excêntrico, 

“arrastando a perna esquerda, riscando a terra com a ponta do pé” (LOPES, 2000a:95), 

restringindo-se a escutar as instruções de José e permanecendo “fechado no seu 

silêncio” (LOPES, 2000a:95), apenas observando o que acontecia na ilha e sentindo 

sempre um clima de estranheza. Desde o início, procurou não se aproximar de Marcela, 

pois era vigiado a todo o momento por José: “Roberto trabalhando, capinando, como se 

ninguém mais existisse aqui além dele mesmo” (LOPES, 2000a: 54). 

Diante dessas considerações, assevera-se o grande distanciamento provocado 

entre os habitantes da ilha, o relacionamento entre Marcela e os outros passa a quase 

não existir: ela vive a se refugiar no seu relacionamento com Saulo, deixando todos 

intrigados com as suas atitudes e extremamente perturbados, pois não conseguem 

definir o que estava acontecendo em sua intimidade. Todos os habitantes “pareciam três 

estranhos, como se tivessem perdido a voz” (LOPES, 2000a:53), cada qual criando suas 

próprias redomas e ali se fechando “quase não trocavam palavras nos últimos meses 

cada um em seu canto” (LOPES, 2000a:62).  

Nessa gama de fronteiras e distâncias entre as personagens, observamos que 

cada indivíduo em particular criou um universo próprio e ali se concentrou como ser 

humano mudo. Cada um só enxergava a si mesmo, pois era incapaz de reconhecer uns 

aos outros. Isso acontece porque cada personagem, vivendo com os seus conflitos 

interiores, acabou por se concentrar apenas nessas dificuldades: José sempre marcado 

pela traição da mulher, da qual não conseguiu se desvencilhar; Roberto determinado por 

uma trajetória estranha, indecifrável que ele apenas sentia como um mal irremediável; 

Daniel carregando os sinais de um passado difícil, com uma experiência no seminário 

frustrada, um histórico de fracasso nos trinta anos de farol e a perda do filho e da 

esposa. Ao lado de todas essas crises e tensões individuais, desenrola-se a trajetória 

tumultuada de Marcela, uma personagem inteiramente confusa e perturbada diante das 

novas descobertas e transformações, vivendo isolada em uma ilha e isolando-se em seu 

próprio mundo fantasioso, distante de tudo ao seu redor. 

Essa conjuntura denota uma questão bastante presente e peculiar nessa narrativa: 

a questão do silêncio. Recolhidos a si, as personagens são silenciadas e não sabem criar 

pontes de relacionamento umas com as outras. Tal silêncio revela-se na ausência de 

interação entre elas observada por meio da inexistência de fala e de expressão dialogal 
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dentro do romance, o que será resolvido por meio do voltar-se para a interioridade 

através do fluxo de pensamento das personagens. 

Observa-se que todas as discussões e embates entre as personagens se revela por 

meio da interiorização dos pensamentos através da exploração da consciência que passa 

a refletir as problematizações entre elas. Essas personagens não dialogam por meio do 

ato presente da fala, mas sim, por meio da interiorização dos pensamentos, cada 

monólogo interior baseia-se numa resposta a voz do outro, cada personagem considera a 

visão do outro e a interpreta, produzindo um embate de ideias e discussões. 

 Esse tipo de método narrativo é o que Mikhail Bakhtin chama de microdiálogo, 

a interação das consciências no âmbito das ideias percebido, por exemplo, por meio de 

um monólogo interior dialogado, encontrado nos romances dostoievskianos, 

caracterizados pelo discurso polifônico: “nele[s] todas as palavras são bivocais, em cada 

uma delas há vozes em discussão (...) o diálogo penetr[a]  no âmago de cada palavra, 

provocando nela luta e dissonância de vozes” (BAKHTIN, 1997:75). 

 Podemos ilustrar esse monólogo interior dialogado, representando as vozes em 

discussão, por meio de uma passagem do romance em que Marcela percebe que ficou 

sozinha na ilha e, vivendo na iminência de perder seu pai e Roberto, passa a refletir 

dentro de seu próprio discurso as vozes e pensamentos das demais personagens: 

 

Pai! Roberto! Não pode deixá-los morrerem. São homens, fracos, brutos, 
odeiam e sofrem e possuem medo (...) Pai! Roberto! Roberto! Venham! Está 
tudo pronto na mesa. Venham! Quero vê-los aqui, em volta, tomando café. 
Assim como são, grosseiros, as mãos calosas, braços peludos, pés grandes e 
chatos, barbados, possuindo ódio e medo. (...) Pai, você é importante no seu 
medo, eu ajudarei você a envelhecer. Esqueça o ódio a mãe (...) Olhe ali 
Roberto que vem da cabana arrastando a perna... ela não quer destruir você 
nem dominar a ilha, quer apenas conviver conosco. Podemos ainda nos amar 
os três. (LOPES, 2000a:149-150) 

 

Nessa passagem, observa-se o monólogo interior de Marcela a refletir e trazer 

para o seu discurso a interpretação de vozes que são das outras personagens. A moça 

evoca os comportamentos do pai, interpreta a situação problemática vivenciada na ilha, 

trazendo para o seu pensamento o reflexo da voz do outro como se estivesse 

promovendo um diálogo. Além disso, podemos perceber que tal postura de Marcela 

revela uma tentativa de conseguir promover a comunicação entre as personagens, um 

convívio sadio e feliz, o qual elas não conseguiram vivenciar até aquele determinado 

momento. Esse é o auge da incomunicabilidade entre as personagens, pois as tentativas 

de Marcela por tentar resgatar essas relações revelam-se no ápice da tragédia quando 

todos já haviam se lançado ao mar e seria impossível o retorno. Será assim que a 
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personagem desacreditada, desiludida e vivendo a conturbação psicológica mais 

extremada entrega-se à sua própria destruição. 

Por meio de todas essas discussões sobre as relações sociais conflitantes dessa 

narrativa de Lopes, patenteia-se que o contexto social vivido por Marcela denota a 

extrema complexidade que se desenrola em torno de sua figura, porque as constantes 

oscilações de comportamento impelidas pelas problemáticas internas em combate com a 

vivência externa impedem a criação de uma imagem bem definida e determinada da 

personagem. 

Nesse sentido, percebemos em Marcela a concentração de várias características 

que permitem considerá-la como uma personagem complexa da narrativa moderna, pois 

é um ser desiludido que não vislumbra nenhum tipo de mudança futura, profundamente 

sem perspectiva. Mais que isso, a sua trajetória e conflitos interiores não deixarão para o 

leitor nenhuma visão conclusiva do mundo. A personagem termina o romance ainda 

mais problemática e incerta, pois “jamais entra em contato com algo mais do que uma 

realidade dividida e divisora” (ZÉRAFFA, 2010:129) 

A trajetória de Marcela acaba por ser definida por um embate entre a vida 

subjetiva e a realidade exterior do mundo que nunca está em consonância com as 

questões da consciência, corroborando numa postura de passividade da personagem 

diante das situações, determinada por sua incapacidade de ação. Tal impossibilidade de 

mudança da realidade vivida será bem representativa para acompanharmos a natureza 

de Marcela, pois se observa que a personagem não consegue levar adiante nenhum tipo 

de ação diante do contexto social hostil do qual faz parte, acaba concentrando-se em 

seus conflitos mais interiores e fechando-se em seu silêncio. 

Mesmo no fim da narrativa, quando Marcela apresenta uma tomada de 

consciência sendo capaz de observar os fatos de outra forma, reconhecendo realidades 

que não enxergava antes, sua reflexão consciente e bastante reveladora não produz 

nenhum tipo de mudança na personagem, pelo contrário, é nesse momento de 

esclarecimento tão fugaz, como um lampejo, que ela entrega-se definitivamente a sua 

própria destruição, deixando evidente o abismo criado entre a vida subjetiva e a sua 

realidade exterior. 

Diante desse contexto, a representação de Marcela será dada ao leitor como um 

quadro de incertezas repleto de incompletudes oriundas das constantes oscilações 

comportamentais provocadas pelas situações sociais conflitantes que produzirão, 

consequentemente, imagens difusas e destoantes da personagem, como se a vivência e a 

imagem de Marcela fossem refletidas por meio de um espelho quebrado, onde só 
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enxergamos a dissociação, a inexistência de contornos, a fragmentação, por fim, a 

complexidade da personagem. 

 

4.2 A CAMADA SIMBÓLICA E AS REPRESENTAÇÕES METAFORIZADAS 

DA PERSONAGEM 

 

A ilha se chama Marcela, este mundo encadeado 

de mar se chama Marcela. Mar-cela. 

Moacir Lopes (2000a:60) 

 

A representação de Marcela torna-se mais complexa quando considerarmos 

outra peculiaridade na construção de sua figura: a manifestação de uma camada 

simbólica presente em toda a narrativa que se relaciona com os conflitos da personagem 

e com a sua própria configuração. A ocorrência desse simbolismo instaura uma 

plurissignificação evidente no texto de Lopes, pois ele não se estrutura a partir de uma 

linguagem mais referencial. Antes se reveste de uma polissemia e ambiguidade, 

resultantes de uma cadeia recorrente de elementos simbólicos, que transmitem certo teor 

de poeticidade à narrativa.  

Nesse sentido, percebe-se que não temos uma obra narrada de forma objetiva, 

mas a instauração de uma linguagem lírica e subjetiva, que se caracteriza por meio do 

uso de elementos próprios do discurso poético, tais como as repetições, a circularidade, 

o ritmo, as metáforas, as simbologias, etc. Podemos observar alguns desses elementos 

por meio do fragmento abaixo: 

 

, manhã manhã de mais uma era que finda e reinicia no roldão das horas e do 
vento, eternidade vazia, indivisível, manhã de muitas eras inuteismente 
repetidas, cinzenta, mar agitado, neblina dissipando-se, ilha ilha ilha ... ilha 
dos Afogados! (LOPES, 2000a:13) 

 

Através de tal passagem, torna-se explícita a peculiar exploração da linguagem 

nessa narrativa de Lopes. Não se trata de uma linguagem comum, transparente, mas 

elíptica, fragmentada, caracterizada pelo uso de frases coordenadas que provocam 

rupturas, lembrando a cadência dos versos. Observam-se ainda as constantes repetições 

do termo “manhã”, “ilha”, transmitindo uma espécie de ritmo de fluidez para o que está 

sendo narrado. 

Partindo dessa constatação, ressaltamos que toda a linguagem de A ostra e o 

vento caracteriza-se pela interiorização do discurso, ditada pelas rememorações, 
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instaurando a ambiguidade do discurso entrecortado. Somam-se a isso tudo a presença 

de um lirismo permanente, determinado pelas lembranças dos fatos passados onde 

percebemos a intriga se desenvolver de forma internalizada, bem como a instauração do 

mistério, do irreal, do fantástico, que transmitem uma atmosfera de fantasia, de lendas, 

com caráter de fábula. Todas essas características perpassam um sentimento de 

poeticidade para a narrativa, inclusive, de forma mais enfática, pelo uso de metáforas e 

de várias simbologias espalhadas por todo o romance, as quais passaremos a examinar 

de forma mais detida nesse subcapítulo. 

Todavia, antes de partirmos para a exploração dos símbolos nesse romance 

convém discorrer um pouco sobre tal terminologia, observando que a caracterização do 

símbolo é um território difícil de penetrar e demarcar de forma precisa, pois sua 

conceituação aparece sempre relacionada ao conceito de imagem e esta ao conceito de 

metáfora. René Wellek e Austin Warren (1962) expõe de forma relevante as 

dificuldades de exploração dos termos imagem, metáfora, símbolo e mito, por 

pertencerem a áreas que se interpenetram e representam a convergência de duas linhas, 

uma da particularidade sensorial que se relaciona com o estético, e outro, com o caráter 

figurativo e de tropos, permitindo a comparação de mundos por meio da transferência 

de termos em outros tipos de construções. Diante disso, tais teóricos conceituam o 

símbolo como alguma coisa que está a representar algo distinto, “um objeto que se 

refere a outro objeto, mas que merece também atenção por direito próprio, pela maneira 

porque se apresenta” (WELLEK; WARREN, 1962: 237) e destaca a particularidade que 

tende a diferenciá-lo da imagem e da metáfora, no que se refere à recorrência e na 

persistência do símbolo: “Uma imagem pode invocar-se uma vez como metáfora, mas 

se se repete persistentemente, quer como apresentação, quer como representação, torna-

se um símbolo” (WELLEK; WARREN, 1962: 237). 

Além desse caráter de fixidez e recorrência, deve-se levar em consideração o 

caráter histórico dos símbolos, observando que são construídos e determinados por 

fatores sociais e culturais de épocas específicas, são criados e fixados tendo como base a 

dinâmica sociocultural e, por isso, podem apresentar sentidos divergentes de acordo 

com determinada cultura em que foram produzidos e obedecendo ao sistema de 

significações de tal conjuntura formada e estabelecida. 

Nessa narrativa de Lopes, acompanhar a construção da camada simbólica que 

caracteriza a diegese é de extrema importância para que possamos seguir a análise da 

construção de Marcela, observando que a representação da personagem tende a ser 
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adensada e problematizada à medida que a adoção do viés simbólico que a caracteriza 

torna-a mais plurissignificativa. 

Nosso intuito, nessa fase da pesquisa, não é realizar um estudo pormenorizado 

em torno da linguagem simbólica presente em A ostra e o vento, mas sim, fazer um 

levantamento e a interpretação de alguns dos símbolos mais funcionais que estão 

diretamente relacionados à configuração de Marcela dentro do universo diegético. 

Esses símbolos podem ser caracterizados por meio de dois grupos maiores que 

se desdobram dentro da narrativa e que estão relacionados aos grandes conflitos de 

Marcela. De um lado, destaca-se uma gama de símbolos que representam a sua figura 

atrelada à questão da sexualidade ou do amor, de outro, observa-se vários símbolos que 

estão ligados à questão do isolamento e da solidão vivenciados por ela. Além disso, 

evidenciam-se algumas particularidades essenciais que dizem respeito à caracterização 

da personagem, como a exploração do seu próprio nome e as várias metáforas que se 

depreendem ao longo da narrativa e que irão fornecendo várias representações da 

protagonista. Nesse sentido, vale ressaltar que os próprios símbolos e metáforas 

apresentadas vão estabelecendo-se em forma de tensão dentro do romance, pois, na 

maioria das vezes, um mesmo símbolo pode suscitar sentidos divergentes que, ao invés 

de esclarecer e traçar um perfil caracterizador de Marcela, instaura a ambiguidade e o 

caráter paradoxal das representações que inviabilizam a construção de uma imagem 

estruturada de tal personagem. 

 Inicialmente, voltamo-nos para a interpretação da camada simbólica que 

representa a figura de Marcela atrelada a questões de sexualidade ou do amor. Observa-

se em muitos momentos do romance sob a perspectiva de várias personagens uma 

recorrência na descrição de um comportamento bastante significativo de Marcela: o ato 

de chapinhar os pés no córrego sempre que descia até à praia. Tal ato, no contexto 

simbólico da narrativa, sugere uma relação sexual, quando se considera a imagem da 

água a penetrar e se apoderar dos pés desnudos; traz, além disso, uma conotação de 

fertilidade pelo fato de ser a água um dos elementos evocados como fonte de 

fecundação da terra. Além disso, destaca-se a alusão ao ramo de manjericão 

constantemente preso atrás da orelha de Marcela, que, pelo seu forte e particular aroma 

suscita, a ideia do desejo, da instigação do olfato como um dos elementos atrativos 

relacionados com a sensualidade.  

De forma mais expressiva, no que diz respeito aos símbolos que suscitam a ideia 

da sexualidade, realça-se a identificação da personagem com as flores, presente em 

muitas passagens do romance, sugerindo a ideia do afloramento, do transformar-se em 
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mulher, pois assim como as flores nasciam e desabrochavam Marcela também 

começava a despertar para a sua sexualidade: “fui regar as flores e demorei-me muito 

obsevando uma dália que se abria. A dália, eu e a ilha parecíamos estar exalando 

beleza” (LOPES, 2000a:50). 

 Essa simbologia da flor torna-se mais significativa quando comparada com a 

sua relação com o vento, através da identificação da figura de Saulo com o vento e de 

Marcela com as flores, representando a relação amorosa entre os dois e a particularidade 

com que essa associação é utilizada em uma das passagens da narrativa, quando 

Marcela começa a perceber que seu envolvimento com Saulo não se constituía como 

uma relação sexual verdadeira: 

 

O que lhe restava? Que caminhos? Reinventar-se criança, voltar a 
desabrochar-se nas flores? Muito tarde. Dálias e rosas e jasmim e begônias 
continuam a abrir-se com a infância repetida de todas as manhãs, mas elas 
não pensam, não sofrem, o perfume é seu canto de virgindade. Admitem no 
ventre a posse do vento mas não geram outras flores, por isso nunca se 
tornam adultas. Se pensassem achariam inútil sua virgindade, porque 
ninguém a colhe. (LOPES, 2000a:113) 

 

Nota-se por meio do fragmento uma espécie de processo de antropomorfização 

das flores, descrito através do olho do narrador ao apresentar as flores com atributos 

próprios do ser humano, pelo uso das expressões “infância”, “virgindade”, “ventre”. Tal 

processo tende a evidenciar a aproximação de Marcela como as flores, pois a flor 

funciona nesse contexto como um elemento de reprodução que se relaciona com a 

personagem. 

Percebe-se ainda que o fragmento expõe a problemática de Marcela no momento 

em que deseja perder sua virgindade, admitindo que por meio de Saulo seria impossível 

isso acontecer, dada a sua incorporalidade. Assim, faz referência ao processo de 

polinização das flores que acontece através do vento, pois ele é o responsável por 

carregar o pólen de flor em flor para que aconteça a reprodução: a relação das flores 

com o vento se dá apenas pelo toque. Essa aproximação do ato reprodutor das flores 

com a relação amorosa entre Saulo e Marcela é muito reveladora para indicar a 

particularidade do envolvimento entre eles, apenas pelo bater do vento em seu corpo, 

incapaz de retirar-lhe a virgindade. 

Podemos destacar também a tensão criada em torno dessas duas representações: 

a das flores e a do vento. Observa-se que a imagem da flor está mais relacionada com a 

questão da feminilidade, da sutileza, do perfume, de algo estático, caracterizado por sua 
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incapacidade de mobilidade, em detrimento do vento que está relacionado com o caráter 

masculino e se caracteriza pelos atributos de algo móvel, dinâmico, que está em 

constante movimento. Essas imagens nos direcionam para uma discussão pertinente em 

torno da relação entre Saulo e Marcela, pois o caráter estático da flor caracterizada pela 

fixidez revela o estado de isolamento próprio a Marcela, em oposição ao caráter de 

mobilidade do vento, determinado pela liberdade. Sendo assim, depreende-se que 

Marcela tenta projetar no seu relacionamento com Saulo alguns atributos que ela não 

poderia possuir dada a sua condição na ilha. 

Por outro viés, vale ressaltar a aproximação de Saulo como a figura do vento 

que, em um de seus muitos aspectos, é retratado como sinônimo de sopro, veículo do 

espírito e que se relaciona com a figura misteriosa de Saulo como sendo um ser 

incorpóreo criado pela imaginação de Marcela. Por outro lado, o vento se apresenta 

também como matéria do reino intermediário entre o céu e a terra. Essas simbologias, se 

por um lado, reforçam a ideia de Saulo como um ser incorpóreo, por outro, mantêm a 

particularidade indefinida dessa personagem, por se revelar como um intermediário 

entre as coisas divinas e as coisas terrenas. Além disso, o vento aparece relacionado 

com os fenômenos de turbulência, de agitação de coisas inquietas, tal representação 

pode reforçar a grande força intempestiva que se cria no interior de Marcela, depois do 

aparecimento de Saulo (CHEVALIER; GHEERBRANT, 2007:935). 

Ainda relacionado com a figura de Saulo, destaca-se a simbologia do seu próprio 

nome, expressa dentro da narrativa, sob o ponto de vista de Daniel em um esforço por 

entender a natureza misteriosa da personagem. Por meio de uma explicação hermética, 

Daniel insinua uma relação entre a própria forma do nome Saulo, observada através do 

desenho de cada letra, com a trajetória de Marcela. Ou seja, o leitor consegue demarcar 

em um esforço de interpretação que a simbologia do nome de Saulo apresentada na 

perspectiva de Daniel condensa toda a problemática de Marcela exposta ao longo da 

narrativa: 

 

SAULO! A letra s é um caminho tortuoso que percorremos, de fora para 
dentro e de dentro para fora, num crescendo, e depois retornamos a nós 
mesmos... 
A letra A é o princípio e o fim, interligados, é o ápice, e tem a aparência de 
uma torre de farol. – A letra U é o equilíbrio entre o bem e o mal, o poder de 
absorver e repelir, a tração entre o polo positivo e o polo negativo. – A letra L 
é a decisão, o passo, a curva...  
A letra O são as cadeias fechadas, é a ilha fora e dentro de nós mesmos. 
(LOPES, 2000a:98) 
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Percebe-se que a referência ao caminho tortuoso concentrada na letra s sugere as 

próprias inquietações e os conflitos internos de Marcela, buscando respostas tanto 

internamente como externamente, essa é uma das características que condensa a 

natureza da personagem, o fato de estar sempre se questionando a todo o momento, 

impelida pelas constantes mudanças provocadas em sua vida e que aparecem 

exatamente no momento em que Marcela passa a referir-se a Saulo. 

A interligação entre o princípio e o fim através da letra A revela a grandeza de 

Saulo, como ligado à eternidade, sendo o ser que concentra todo o poder e domínio 

sobre a ilha. Tal constatação pode ser ratificada pela referência feita à torre de farol que 

representa o caráter de dominação de Saulo em relação à Marcela. Isso se reforça pelo 

fato dele ter sido o único a permanecer naquele espaço mesmo depois do 

desaparecimento de todas as pessoas.  

Posteriormente, a representação do equilíbrio na letra U sugere a possibilidade 

de Marcela conviver com Saulo de forma positiva ou negativa, de absorver o bem ou o 

mal. Tal traço define a particularidade da condição de Marcela que marcada por todas as 

transformações ocorridas em seu interior, as diversas problemáticas vivenciadas na ilha, 

teria a oportunidade de absorver todos os fatos de forma positiva e tentar encontrar uma 

solução para os problemas ou, como acaba acontecendo, a personagem deixa-se tomar 

por uma espécie de conturbação interior que a faz perder o contato com a realidade, sem 

capacidade de discernimento de sua atitudes. 

Adiante temos a representação da letra L, o momento crucial da decisão que 

encerra o estado mais conturbado da personagem: entregar-se a Saulo em detrimento de 

uma vivência com seu pai e com Roberto, expulsar todos os habitantes da ilha para 

tentar vivenciar uma vida alegre e feliz sem o aprisionamento e a solidão da ilha, sem as 

restrições de amor e com a possibilidade de ter um verdadeiro companheiro com quem 

poderia desfrutar da sua vida sexual e amorosa.  

Mas será exatamente essa decisão crucial de permanecer sozinha com Saulo na 

ilha, deixando que os outros habitantes se lancem ao mar revolto, que resulta na 

instauração da tragédia, da destruição, da figura de Marcela presa no seu estado interior 

de maior conturbação e decidindo também seguir o mesmo caminho que tomou seu pai 

e Roberto. Essa referência da letra O, representando o círculo, perpassa a ideia da 

permanência de Saulo e Marcela como essência da ilha, circundados e aprisionados 

eternamente nessa cadeia fechada, ilhados e isolados tanto interiormente como 

externamente. 
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De outro modo, não podemos deixar de mencionar a particularidade que se 

forma em torno do vento ao considerar a tensão criada com a representação da ostra, 

que definem o próprio título do romance. De antemão, conseguimos perceber o vento 

como ligado à liberdade, à abertura, ao dinamismo, em oposição à ostra, que representa 

o aprisionamento, o fechamento, a fixidez. Essa constatação retoma a tensão criada em 

torno da flor e do vento, como relatamos anteriormente, e nos leva a observar que a 

imagem de Marcela está sempre exposta em oposição à imagem de Saulo. 

Por fim, podemos destacar um dos símbolos mais centrais que representam a 

imagem de Marcela relacionada à sua problemática diante da sexualidade: a ostra.  

Inicialmente, é relevante notar as simbologias que se depreendem da concha que abriga 

a ostra. Pelo seu próprio formato, a concha aparece relacionada com o órgão sexual 

feminino e por se formar na água sempre está atrelada aos sentidos de fecundação e 

fertilidade. Mais que isso, a concha suscita a lenda do nascimento de Vênus, a deusa do 

amor, da beleza e da sexualidade, como ressalta Chevalier & Gheerbrant (2007:270). 

Em contrapartida, Lexikon (1990:63) chama atenção para outro tipo de simbolismo que 

se reverbera da concha, a ideia da pureza, por dois motivos, primeiro, pela ligação com 

a Virgem Maria que abrigou em seu útero Jesus, a pérola preciosa, e ainda pelo fato de 

que se acreditava, durante a Idade Média, que a concha permanecia virgem, mesmo 

sendo fecundada pelas gotas de orvalho. Nesse sentido, a concha representa o símbolo 

da virgindade, da pureza, que entra em tensão com a imagem da concha ligada ao 

erótico pela referência a Vênus, mas essa tensão além de deixar evidente a 

particularidade do símbolo com suas várias conotações, muitas vezes, contraditórias, 

tende a reforçar a ideia da complexidade de Marcela, pois nem mesmo pelo viés 

simbólico sua imagem se colocará de forma coesa. Essa dualidade evidente observada 

pela representação da concha ressalta significativamente um dos conflitos centrais de 

Marcela exposto em uma das passagens do romance: 

 
Segurou com a mão direita a ponta da faca e forçou-a nas arestas da concha 
de uma ostra. Só então reparou na resistência para manter-se fechada, e 
parecia morrer no instante em que sua vida interior era desvendada (...) 
Enfim abriu uma concha, examinou-a e arrependeu-se de tê-la aberto. 
Comprimiu-a entre as mãos, tentando fechá-la outra vez, mas quando a 
largou na areia ela tornou a abrir-se. Estava morta a ostra e não mais 
necessitava abrigar-se na concha, não tinha razão de fechar-se. Fora 
desvendada e por isso morrera. (LOPES, 2000a:61-62) 

 

 A problematização dada pela particularidade da ostra que depois de aberta, 

revelada, morre, representa todo o conflito interior de Marcela: o medo de ser 

desvendada, vivendo presa por um dilema considerável, ao mesmo tempo em que deseja 
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descobrir e vivenciar sua sexualidade sente medo dessa descoberta e, assim, permanece 

dividida entre a curiosidade e o medo, dualidade esta simbolizada pela duplicidade de 

caracterização da concha, como vimos anteriormente, que concentra a simbologia da 

sexualidade de Vênus, em oposição ao símbolo da pureza da Virgem Maria. 

Por outro lado, é relevante considerar ainda, como destaca Chevalier & 

Gheerbrant (2007:668), a ostra como o animal que secreta a pérola, que acumula 

riquezas, mas que se fecha incondicionalmente com medo de ser profanada, assim 

acontece com Marcela, guardando com afinco a sua vida interior como a pérola preciosa 

e vivendo na dialética de querer abrir-se, mas com receio de ao fazê-lo, acabar perdendo 

a sua riqueza essencial: a sua virgindade. Essa interpretação torna-se mais embasada 

quando observamos que a pérola intacta é tida como símbolo da virgindade, 

representada como alguma coisa escondida, pura e difícil de alcançar. Sendo assim, 

ressaltamos que essa junção da simbologia da ostra como símbolo de pureza por guardar 

a pérola preciosa com a figura da personagem torna-se bastante representativa quando 

consideramos que no fim da narrativa existe a insinuação que Marcela se transformou 

em uma pequena ostra, permanecendo pura, sem ter sido desvendada por ninguém. 

 Depois de expor todas as imagens simbólicas que representam Marcela ligada à 

questão da sexualidade ou do amor, voltamo-nos para outro grupo de símbolos que 

estão relacionados com a problemática do isolamento e da solidão experimentados pela 

personagem. A simbologia da ostra vista por esse outro ângulo é bastante representativa 

para relacionar com a solidão compulsória em que vivia Marcela, isolada em seu 

próprio mundo, em seus conflitos mais extremados, como se vivesse “encerrada na 

concha de uma ostra” (LOPES, 2000a:62). Essa imagem do aprisionamento da 

personagem em relação ao fechamento da ostra através da concha será reforçada em 

muitos momentos do romance, pois a mesma imagem volta na perspectiva de outras 

personagens. 

Por diferente viés, não podemos deixar de considerar um dos símbolos mais 

centrais do romance que condensa a ideia de isolamento: a própria ilha. Em alguns 

momentos da narrativa, observa-se a aproximação da figura de Marcela com a ilha, tal 

associação reforça a ideia do aprisionamento da personagem, pois a imagem da ilha, 

geograficamente, já alude à questão de isolamento, de algo circundado, de difícil acesso. 

Mais que isso, em um dos aspectos simbólicos da ilha encontra-se a imagem de 

isolamento, solidão e morte (CIRLOT, 2005). Esse simbolismo referido condensa toda a 

trajetória da personagem, já que Marcela se caracteriza por ser uma pessoa que ao viver 
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em isolamento evidente, entregou-se a solidão compulsória, afastando-se da realidade o 

que ocasionou na sua destruição.   

Vale ressaltar que a simbologia da ilha em outro aspecto diferencia-se totalmente 

dessa imagem do isolamento, pois se revela como o lugar do refúgio, da terra 

desconhecida, rica em surpresas, capaz de oferecer o silêncio e a paz tão buscados em 

meio à agitação do mundo (CHEVALIER; GHEERBRANT, 2007:501). Essa 

amalgamação de sentidos divergentes reforça a ideia de que todo símbolo é 

condicionado socialmente, pois pode apresentar divergência de sentidos, visto ser 

instituído e fixado em determinadas épocas e em culturas específicas. Dentro do 

contexto do romance estudado, o aspecto simbólico da ilha como o lugar que aprisiona, 

oprime e provoca a solidão compulsória, parece ser o viés mais relevante para 

considerarmos sua pertinência diante da caracterização de Marcela. 

Outra figura será bastante central e significativa para entendermos o isolamento 

de Marcela, trata-se da imagem do farol que aparece sempre relacionada com a figura 

de José com sua atitude repressora diante da filha. De acordo com Chevalier & 

Gheerbrant (2007:889), um dos aspectos simbólicos da torre diz respeito à questão da 

vigilância. Essa imagem nos direciona para o controle do pai em relação à Marcela, 

vigiando-a dia e noite ao redor da ilha. A imagem do farol com sua luz sempre com o 

mesmo movimento circular representaria essa vigilância sem cessar, como se fosse 

enormes olhos a procurar e perseguir alguém. Tal particularidade simbólica do farol 

reforça o aprisionamento e o isolamento da personagem. Além disso, o farol também é 

representado como um símbolo fálico o que nos encaminha mais uma vez para as 

questões da sexualidade que são bastante representativas na trajetória de Marcela. 

Do mesmo modo, considera-se dentro da diegese outra gama de elementos 

simbólicos que irão representar o isolamento de Marcela: a menção feita a vários 

animais marinhos comuns no ambiente da ilha. De um lado, observa-se a referência 

feita aos pólipos, pertencentes à classe de invertebrados que vivem alojados em uma 

estrutura calcária, se agrupando para formar os corais. São caracterizados por 

pertencerem à família dos indivíduos solitários (cnidários) que apresentam forma 

cilíndrica de tubo e permanecem sempre fixos em rochas. De outro lado, considera-se a 

referência feita às fóladas18, pertencente ao gênero de moluscos marinhos, esses seres 

escavam longas galerias no calcário para se abrigarem de modo permanente, são 

animais que “constroem nas pedras sua morada e nelas morrem”. (LOPES, 2000a:61). 

                                                           
18

 As informações acerca dos termos fóladas e pólipos foram retiradas da Grande Enciclopédia Larousse 
Cultural (1998: 2481; 4678) e da Grande Enciclopédia Delta Larousse (1974:5430). 
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Esse fato de eleger as pedras para a morada suscita a imagem de embrutecimento, de 

ausência de vida, que se relaciona com o habitat de Marcela, ambiente isolado, inóspito, 

de vida concentrada e solitária que pode levar a inexistência de vida sadia e feliz. Tais 

referências aos pólipos e fóladas reforçam o sentimento de enclausuramento de Marcela 

como sendo uma pessoa que estava condenada a viver aprisionada e fixada em um 

mesmo lugar. 

Vale ressaltar ainda no que diz respeito ao uso de símbolos para caracterizar 

Marcela uma menção logo no início da narrativa ao mito de Ícaro, que, a priori, é 

exposto para ilustrar a curiosidade de menina em um momento em que Daniel conta 

histórias para ela. Mas essa menção a Ícaro torna-se bastante simbólica quando 

passamos a considerar o desfecho do mito. Vejamos a passagem do romance: 

 

- É bonita essa história, mas o que é fonólito, que é fenda? Que foi que o 
moço fez com as asas? Ele morava nesta ilha? 
- Não, ele viveu nos longes do tempo. Deixa ver... seu nome era Ícaro e foi 
recomendado para não voar muito alto. 
- Como os catraios e as gaivotas? 
-Podia voar um pouco mais alto. No entanto, era muito jovem e curioso assim 
como você, e não seguiu os conselhos. Quando sentiu que podia voar 
emocionou-se e quis voar sempre mais alto. Então os raios de sol derreteram 
a cera com que foram coladas as penas e o moço tombou no chão. 
- Pobrezinho! Você conheceu ele? (LOPES, 2000a:35-36) 

 

  Tal reprodução do mito por Daniel pauta-se em um dos aspectos de interpretação 

possíveis da história de Ícaro, como sendo o menino que por não seguir os conselhos do 

pai acaba causando a sua própria destruição. Nesse sentido, Ícaro aparece como símbolo 

da imprudência, da insensatez, daquele que se concentrou demais no emotivo, no desejo 

de chegar cada vez mais alto, afastando-se da realidade. Diante disso, podemos fazer 

uma relação com a trajetória de Marcela, pois tal simbologia se conecta muito bem com 

a sua perturbação psíquica, o voo em sua imaginação, que a fez perder o contato com a 

realidade. No entanto, consideramos esse apenas um dos modos de interpretar o mito, 

ao concentrar-se na imagem de Ícaro como aquele que se entrega a aventuras insensatas 

que levam a sua própria decadência. Se analisarmos o mito por outro viés é possível 

destacar que a história de Ícaro pode ser interpretada também como símbolo do 

isolamento por qual passam ele e Dédalo, seu pai, dado que foram presos no labirinto, 

como forma de castigo, por Dédalo ter ajudado Ariadne e Teseu a derrotar o Minotauro 

(GRIMAL, 1993: 241). Dessa forma, considera-se que o mito de Ícaro simboliza, de 

outro modo, o desejo pela libertação do aprisionamento, uma busca extremada pela 

liberdade. Tal representação do mito pode ser associada com o isolamento vivenciado 
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por Marcela e os outros habitantes da ilha, procurando formas de libertar-se do local tão 

aprisionador. O voo exasperado de Ícaro simboliza o desejo pela liberdade que 

caracteriza também a figura de Marcela, mesmo que a atitude tão repleta de boas 

intenções acabou revelando o sentido contrário, o momento da destruição, tanto para 

Ícaro como para Marcela, que encontraram no mar o lugar da sua ruína. No mito de 

Ícaro, durante a queda, ele cai no mar, assim como Marcela que, no momento de maior 

desespero, lança-se às águas salgadas. A única divergência dessa interpretação do mito 

com a representação de Marcela diz respeito ao relacionamento com o pai. No mito de 

Ícaro, embora seja o pai o ocasionador do isolamento no labirinto, Dédalo tenta livrar-se 

do aprisionamento, criando as asas de cera para permitir a libertação do filho, em A 

ostra e o vento, o pai tenta de todas as formas reprimir e impedir a liberdade de 

Marcela. São essas atitudes que ocasionam a sua conturbação psicológica e o encontro 

com a sua própria destruição. 

Essa referência à destruição das personagens do romance direciona para a 

própria simbologia do nome da ilha: a ilha dos Afogados, representando os indivíduos 

que se isolaram em seus próprios sentimentos e foram destruídos: 

 

Esta, ilha dos Afogados, por barcos e navios aqui naufragados, tendo por 
testemunho um mastro de fora, perto do coral (LOPES, 2000a:16) 
 
Lembrou-se das fóladas que a esta ora nas pedras do coral, emitem 
fosforescência azulada, como um a multidão de olhos arregalados. Às vezes 
em sonho aqueles olhos gritam e são gritos de afogados. Quem pôs nesta ilha 
o nome de Afogados? Por causa das fóladas ou dos náufragos que já vieram 
ter a esta praia? (LOPES, 2000a:65) 

 

 Denota-se por meio da narrativa que o nome da ilha tem uma explicação 

geográfica por apresentar uma corrente marítima muito forte que faz com que as 

embarcações sejam jogadas nas rochas e provoquem vários naufrágios. No entanto, não 

se pode deixar de relacioná-la com a própria destruição de todos os habitantes da ilha 

que se lançam ao mar revolto e não conseguem voltar, afogados pelas águas, mas 

também afogados em seus próprios conflitos interiores, como se dá com Marcela. Essa 

evidência poderá ser reforçada por meio da menção feita às fóladas que emitem 

fosforescência azul e lembram olhos de afogados. Tal imagem será reiterada muitas 

vezes no discurso de Marcela como se ela temesse e até previsse esse final trágico e 

destruidor pelo qual passariam as personagens. 

 Podemos ainda explorar essa representação da imagem dos Afogados por meio 

de três dimensões relevantes. Em uma primeira visão, observa-se a ideia de afogados 



109 

 

como aqueles que são impedidos de chegar até a ilha pela questão geográfica da 

corrente marítima. Numa segunda visão, esses afogados representariam aqueles que, 

vivendo na ilha, não conseguem sair daquele espaço pelo mesmo motivo geográfico. 

Por último, nota-se a imagem dos afogados que, por viverem na ilha, aprisionados, 

acabam por aderir a uma vida morta, sem sentido, caracterizada pela monotonia e pela 

solidão, fazendo com que se percam em seus próprios sentimentos. 

Depois dessas considerações, ressalta-se que todo o simbolismo evidenciado 

nessa narrativa de Lopes cria um sentimento de unidade entre as partes do romance, 

instaurando uma pluralidade de significados dentro da diegese e tornando mais 

polissêmica a representação de Marcela. Isso ganha maior evidência quando 

consideramos um traço essencial na caracterização da personagem, o seu próprio nome.  

Inicialmente, de forma mais literal, o nome MARCELA aparece como variação 

de macela, um tipo de erva da família das compostas com folhas grossas, agudas e 

flores amarelas e brancas, sendo usada na medicina caseira (HOUAISS; VILLAR, 

2001: 4154). Essa informação em torno do nome Marcela nos direciona para a sua 

aproximação com a natureza, e também, reitera a imagem da personagem relacionada 

com as flores, característica já discutida anteriormente. Além disso, ainda é possível 

considerar que tal planta caracteriza-se pelo seu aroma peculiar, o que nos direciona 

para a caracterização de Marcela voltada para o traço do apelo olfativo que reforça a 

ideia da instigação da sexualidade, conforme discutimos no início desse subcapítulo. 

 Em contrapartida, de outro modo, dentro do contexto da narrativa, considera-se 

que nome Marcela é formado pela junção de dois vocábulos, Mar e cela, perpassando a 

imagem de aprisionada no mar, circundada na ilha, o que reforçaria a questão do 

isolamento e da solidão que definem uma de suas problemáticas internas. Mas a 

simbologia do nome vai além dessa leitura inicial, revelando um movimento paradoxal 

da representação dúbia da personagem que tende a adensar sua configuração: MAR – 

CELA representa, concomitantemente, os símbolos da fechadura e da abertura, da 

liberdade e da prisão, do enclausuramento e da amplitude. Nesse sentido, nota-se que o 

nome da personagem concentra um movimento de tensão, de contradição que se 

relaciona com a sua própria trajetória conturbada e reforçam a complexidade de 

Marcela. 

Nesse sentido, é possível destacar que a construção dessa narrativa de Lopes não 

pretende edificar uma configuração delimitada da personagem, pois o que se evidencia é 

uma verdadeira problematização da sua existência humana, de sua configuração, 

criando a representação de um ser complexo, obscuro, ilimitado. Essa evidência torna-se 



110 

 

patente se formos colhendo ao longo de toda a narrativa as caracterizações 

metaforizadas de Marcela. 

Na perspectiva de Daniel, a personagem é definida como “completa em cada 

gesto” (LOPES, 2000a:22), ou ainda será considerada como “maior que a ilha” 

(LOPES, 2000a:82), denotando a importância e a grandeza que Marcela representava 

para ele, com a capacidade de preencher todos os espaços e tornar-se a importância 

daquele lugar. Já em outros momentos, Daniel observa Marcela como “fechada como a 

concha de uma ostra” (LOPES, 2000a:81), demarcando as fases em que ela passou a se 

isolar de forma extrema de todos que a cercavam. Essa referência será reiterada pela 

própria Marcela, numa das passagens do romance quando sente estar “encerrada na 

concha de uma ostra” (LOPES, 2000a:62), enfatizando os seus momentos de isolamento 

e de solidão. No entanto, em outras circunstâncias, Marcela se considera como sendo 

“do tamanho do voo das gaivotas” (LOPES, 2000a:22), nos instantes em que ainda 

experimentava de um sentimento de liberdade na ilha. Todas essas imagens metafóricas 

reforçam o movimento de tensão criada dentro do romance em torno da caracterização 

de Marcela. 

Além dessas representações, observa-se pela perspectiva do narrador 

heterodiegético que Marcela é caracterizada como “manhã, rodeada de sol” (LOPES, 

2000a:43) já em outra circunstância é “pequena e frágil, criança perdida” (LOPES, 

2000a:148). Diante dessas imagens, notamos a representação da personagem, em um 

primeiro momento, como alguém iluminada, cheia de vida, pois o vocábulo “rodeada” 

perpassa a ideia de alguém que emite e exala, de dentro para fora, a luz. Todas essas 

imagens relacionam-se à ideia de felicidade, de alegria, em detrimento da outra 

representação, no segundo momento, Marcela como uma pessoa cheia de fragilidade, 

um ser que está perdido, perpassando imagens de tristeza, de opressão, de pessimismo. 

Essas variações de caracterização serão explicitadas pelo acompanhamento das 

constantes mudanças que a personagem enfrenta ao longo da narrativa, impedindo a 

construção de uma imagem coesa e estruturada. 

Se considerarmos ao lado de todas essas descrições metafóricas utilizadas para 

representar Marcela uma gama de outras metáforas espalhadas pela narrativa, 

conseguiremos demarcar um quadro de tensões e associações que permitem traçar 

várias caracterizações em torno de Marcela, reforçando sua configuração como de um 

ser de identidade misteriosa, dissociada e destoante. É o que pretendemos destacar por 

meio do gráfico abaixo: 
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Observamos através desse esquema como as representações de Marcela vão 

colocando-se como contraditórias, antitéticas, culminando no reforço da complexidade 

que se cria em torno de sua figura. No tópico 1 do gráfico, podemos notar a associação 

revelada em torno de Marcela e o espaço da ilha, ao destacar que ela era completa, 

assim como a ilha também se mostrava como completa. No tópico 2, notam-se as 

oscilações em torno das características dela, apresentando-a em certos momentos como 

irradiando felicidade, alegria, determinando um estado de espírito relacionado com as 

coisas alegres, em outros, a personagem é vista no seu estado de espírito de tristeza, de 

alguém perdido e desorientado, assim como no tópico 3 ela é vista, em alguns 

momentos, em sua natureza de completude, de liberdade, em outros, de aprisionamento 

e de solidão. Essas representações contidas nos tópicos 2 e 3 apresentam-se em forma 

de tensão, ao passo, que nos tópicos 1 e 4 as imagens que se formam para caracterizar 

Marcela colocam-se de maneira associativa. Realça-se no fechamento do tópico 3 a 

comparação de Marcela com a ostra, no início do 4 a associação se dá entre a ostra e a 

ilha, por fim, todas as imagens de Marcela vão desembocar na sua analogia com o 

espaço da ilha, apresentando-a como igual à ilha ou maior que a ilha, revelando a 

capacidade de isolamento da personagem e a própria identificação dela com o espaço e 

a natureza. Sendo assim, percebemos que ao reunir e associar todas essas metáforas, 

1
"Marcela é completa em cada gesto" (LOPES, 2000a:22)

"A ilha é um mundo completo" (LOPES, 2000a:22)

2
"Marcela é manhã, rodeada de sol" (LOPES, 2000a:43)

"Marcela é pequena e frágil, criança perdida" (LOPES, 2000a:148)

3
"Marcela é do tamanho do voo das gaivotas" (LOPES, 2000a:22)

"Marcela é fechada como a concha de uma ostra" (LOPES, 2000a:81)

4

"Cada ostra é uma ilha" (LOPES, 2000a:61)

"Marcela é toda a ilha" (LOPES, 2000a:20)

"Marcela era maior que a ilha" (LOPES, 2000a:82)

"A ilha é um segredo que nem ao mar revela sua virgindade" (LOPES, 
2000a:16)
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teremos a formação da equação: ostra = ilha = Marcela= ilha. Todas essas associações 

vão desembocar na identificação da imagem de Marcela com a imagem da ilha, fato que 

nos direciona para uma das descrições da ilha exposta no tópico 4, como sendo um 

segredo que não se pode decifrar, deixando pertinente e reforçando a ideia de 

complexidade e mistério que se colocam para a natureza da personagem, pois assim 

como a ilha se apresenta como um mistério, impossível de ser revelado, assim acontece 

com Marcela, não é possível determinar de forma precisa suas características bem 

delimitadas dentro da narrativa, permanecendo como um segredo indecifrável,  

enfatizado por meio de todo o jogo de contradições, de representações múltiplas e 

simbólicas que inviabilizam qualquer determinação precisa.  

Poderíamos dizer que a figura de Marcela relaciona-se com a particularidade de 

um dos tipos de personagens definida por Antonio Candido (2009:60), “seres 

complicados, que não se esgotam nos traços característicos, mas tem certos poços 

profundos, de onde pode jorrar a cada instante o desconhecido e o mistério”, opondo-se 

totalmente ao outro tipo de personagem por ele definido, os “seres íntegros” e de fácil 

delimitação, com certos traços característicos bem demarcados. 
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 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Ao longo desse estudo, pudemos acompanhar a complexidade que se cria em 

torno da personagem Marcela, um ser que não se apresenta de forma definida e coerente 

dentro da diegese, mas que se constitui de modo ambíguo e indefinido. Para a 

construção dessa complexidade em torno da protagonista de A ostra e o vento muitos 

foram os aspectos abordados e comentados que estão em íntima relação com a natureza 

múltipla que a constitui. 

 No primeiro capítulo dessa dissertação, apresentamos brevemente a trajetória 

literária de Moacir Lopes, as características, temáticas e estilo de suas narrativas e uma 

breve revisão da fortuna crítica. Tornou-se necessário essa apresentação sumária para 

que o leitor pudesse conhecer o escritor estudado nessa pesquisa, dado ser 

contemporâneo e ainda pouco conhecido nos meios acadêmicos. Tal discussão inicial 

procurou enfatizar as particularidades da produção literária de Lopes, destacando as 

características e estilo basilares de sua literatura, para assim, partirmos para a discussão 

mais concentrada do nosso objeto de análise. 

 Observou-se desde o segundo capítulo, por meio de algumas considerações 

teóricas em torno da personagem, o grande interesse dos escritores modernos pelos 

problemas da psicologia, devassando a interioridade e, por isso, nos apresentando um 

ser que não ousa se mostrar por completo nem de forma coerente, pois os seus conflitos 

interiores e seus dramas psicológicos definem uma incoerência interna difícil de 

evanescer. Assim, a personagem é representada por meio de “retratos fragmentários”, de 

“espelhos opacos”, incapaz de se revelar de forma determinada e precisa. Essa 

peculiaridade foi demonstrada, inicialmente, com a exploração da diegese de A ostra e o 

vento que apresenta a trajetória conturbada de Marcela, de modo ambíguo, por meio de 

várias elipses, sem uma preocupação com a determinação dos fatos de forma precisa, 

impossibilitando que o leitor construa uma imagem delimitada da personagem. 

 No terceiro capítulo, partimos para a abordagem dos problemas da estrutura 

romanesca que estão em íntima relação com a complexidade da personagem, pois é a 

própria forma do romance que “desenha” o caráter incerto do ser fictício. A mobilidade 

da ótica romanesca com os olhares múltiplos transmite os vários pontos de vista 

cruzados e contraditórios sobre Marcela, inviabilizando um discurso de uniformidade e, 

portanto, impossibilitando a apreensão coerente dos traços e da psicologia do ser de 

ficção, pois o que se observa é a complexidade da estrutura que revela a complexidade 

da personagem. Isso foi notado também por meio da problemática temporal do romance, 
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uma diegese ditada pela rememoração de fatos passados, pela instauração do mistério e 

pelo devassar da interioridade da personagem, sem permitir que a história seja mostrada 

de forma contínua, mas sim por meio de fragmentações, desmentindo a cronologia. Essa 

característica leva-nos a ressaltar como a imagem de Marcela não será apresentada de 

forma precisa, pelo constante voltear temporal que apresenta sua história de forma 

fragmentada, por meio de grandes recortes. 

 Retomando um questionamento de Michel Zéraffa que colocamos como epígrafe 

do nosso estudo, destaca-se a seguinte problemática: “Qual a forma de um romance, 

cujas personagens jamais estão formadas”? (ZÉRRAFA, 2010:82) Diante desse 

questionamento, convém considerar como os problemas da estrutura são 

complementares ao problema da construção da personagem, pois se nos deparamos com 

uma narrativa em que esses seres de ficção nunca estão formados, mas sempre 

incompletos e difusos, assim será também a forma dessa narrativa, não se mostrará de 

forma coerente nem clara, mas representará essa caoticidade do sujeito por meio da 

caoticidade do discurso, pois quanto mais indefinida a personagem a ser representada, 

mais rica e mais bem trabalhada a narrativa, dando-nos a referendar que os problemas 

da forma e do sentido são faces de um mesmo problema. 

 Posteriormente, no quarto capítulo, apresentamos uma discussão de ordem mais 

conteudística, observando, a priori, as relações sociais imbricadas na narrativa que 

permitiu a apresentação da configuração de Marcela em sua trajetória com as demais 

personagens do romance. Percebeu-se que as relações sociais se dão em forma de 

conflito no íntimo de Marcela, revelando uma discrepância entre sua vivência interna e 

externa, já que as várias problemáticas vivenciadas pela personagem tais como, o 

problema da sexualidade, o isolamento evidente e a incomunicabilidade, apresentam-se 

de forma conflituosa, fazendo com que Marcela vivencie uma conturbação interior 

extremada que revelam toda a sua complexidade por meio da oscilação de 

comportamento. 

Tal particularidade mencionada revela a trajetória de um ser que não consegue 

lidar com a realidade, vivendo imersa em conflitos, incapaz de enxergar qualquer 

mudança de perspectiva e preferindo concentrar-se na sua problemática. Nesse sentido, 

notou-se que a personagem apresenta-se de forma perdida, buscando entender a sua 

existência, mas se deparando com a inexistência de correspondência entre suas 

aspirações e a realidade, já que a sua trajetória é o reflexo de um ser incompleto que não 

consegue encontrar seu lugar no mundo. Os conflitos vivenciados por meio das relações 
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com o outro irão destacar as problemáticas sociais reverberando na consciência de 

Marcela, produzindo a sua complexidade e seu interior extremamente conturbado. 

 Em um segundo momento, examinamos a complexidade da personagem por 

meio da linguagem utilizada para caracterizá-la, com o uso de um discurso simbólico 

evidente e por meio das várias metáforas espalhadas ao longo da narrativa. Tal 

caracterização apresentou-se de forma cifrada e metafórica e não de forma referencial e 

transparente, assistimos uma junção de imagens para apresentar a personagem, mas 

revelada de forma contraditória, culminando na representação de sua figura como 

atrelada ao misterioso e ao inacessível. 

 Nesse sentido, pode-se considerar que a representação de Marcela dentro da 

narrativa não pretende estruturar-se de forma coesa, bem delimitada, mas sim apresentar 

o ser fictício em toda a sua complexidade e indeterminação. Nesse sentido, vale 

ressaltar o discurso de Michel Zérrafa ao afirmar que “a incerteza terá no romance a 

primeira e a última palavra” (ZÉRAFFA, 2010:80). Essa incerteza perpassa tanto ao 

núcleo da intriga, dos eventos diegéticos relatados, em um final que se abre para o 

aberto, e se estende, portanto, para a própria natureza de Marcela.  O leitor inicia o 

romance já com ele em andamento, sendo necessário percorrer um longo percurso para 

ter-se pelo menos certa apreensão da imagem de Marcela, seja pela sua consciência 

colocada como campo romanesco, seja pelo olhar das outras personagens sobre ela. 

Sendo assim, não teremos a constituição de um retrato, mas sim vários fragmentos, 

vários recortes acerca da sua trajetória e sua natureza. Apreendemos sua representação 

pelo quadro da incerteza, pois começamos o romance sem conhecê-la e terminamos a 

narrativa com o mesmo sentimento da incerteza, pois a imagem da personagem não se 

mostra ao leitor de forma precisa. Antes revela um ser contraditório e incerto, assim 

como a trajetória que vivencia, promulgada e estruturada por meio de uma forma 

romanesca que desconcerta o leitor e torna caótica a apreensão da sua figura. 

 Essa é uma característica basilar de uma narrativa inserida no contexto moderno, 

onde os traços da personagem são corroídos e difusos, pois toda a diegese estrutura-se 

de forma a representar essa complexidade do ser fictício que definem a posição precária 

do indivíduo na sociedade moderna, um ser confuso e desorientado que perdeu as suas 

certezas e sua visão diante do mundo e sua vivência é uma constante busca por se 

encontrar e tentar definir-se. 

 Com esse estudo não pretendemos apontar uma leitura definitiva de A ostra e o 

vento, mas sinalizar uma forma de interpretação dessa narrativa, tendo como cerne o 

modo de construção complexo da personagem Marcela e, assim, lançar sementes que 
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possam abrir caminhos para novas leituras, que nos instiguem cada vez mais a explorar 

os caminhos da literatura, mesmo sabendo que nossa pesquisa é sempre apenas um 

olhar lançado sobre um objeto. Todavia, esperamos com o nosso “olhar” ter contribuído 

para o enriquecimento da fortuna crítica desse autor cearense, dono de uma obra tão 

rica, mas que ainda precisa ser muito explorada e estudada nos meios acadêmicos para 

que a ele seja dado o devido valor que merece. 
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