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RESUMO 

 

 

Este trabalho tem como cerne a crítica da obra O Túnel (1948) do argentino Ernesto Sábato, 

objetivando a análise da manifestação obsessiva do narrador-personagem, o pintor Juan Pablo 

Castel, que confessa, antes de iniciar seu relato, o crime que cometera: um assassinato 

antecedido de progressivas demonstrações neuróticas à mulher pela qual rapidamente se 

apaixonara: Maria Iribarne. A observação nesta densa obra escrita em primeira pessoa, busca 

ressaltar a reflexão da existência humana proposta pelo autor, bem como a relação metafórica 

do título do romance e suas íntimas implicações, a começar pelas relações inconscientes do 

protagonista. A poética melancólica de Sábato se situa na busca por compreender a 

complexidade humana, apresentada ao leitor através do fluxo de consciência. O túnel 

representa, em suma, a crise espiritual, moral, ética e existencial do homem. A obra retrata as 

faces mais obsessivas da paixão, e esta pesquisa analisa as tensões de agressividade 

demonstradas através de uma desmedida ansiedade de Castel por ultrapassar a solidão, fazendo-

o confiar a outrem sua cura e transcendência. A quebra de expectativas e sua frustração são 

relatadas como um pungente desespero. O exacerbado sentimento do personagem precedeu a 

lucidez, e havendo perdido as rédeas do controle da situação, admitiu impulsos negativos, 

sublimando tensões com atitudes impensadas, bem como, demonstrando falta de controle e 

disfunções emocional e social, desordem provocada pela ameaça da perda de seu objeto ideal. 

O romance, em forma de relato do personagem, suscita uma segunda busca pela cura, por fim, 

através da fala, como uma atitude contra depressora e catártica. O enredo tem uma forte ligação 

com o existencialismo, bem como, com a psicanálise, no que concerne às demonstrações de 

inquietação sobre o tempo, a erotização da linguagem, a representação da fuga da realidade, as 

fragmentações, os sentimentos nostálgicos e o estudo do inconsciente. Ao considerar as 

características da obra literária, o imaginário social, o contexto histórico e a representação das 

relações da pós-modernidade - em sua brevidade e fugacidade, a dissertação tem como 

arcabouço teórico Freud (2011), Kristeva (1989), Kehl (1987), Villari (2002), Kierkegaard 

(2010), Jaspers (1968). 

Palavras-Chave: Melancolia. Crise. Obsessão. Psicanálise. Existencialismo. 

 

  



RESUMEN 

 

Este trabajo tiene como objetivo la crítica de la obra El Túnel (1948) del argentino Ernesto 

Sábato, por medio del psicoanálisis, objetivando el análisis de la manifestación obsesiva del 

narrador personaje, el pintor Juan Pablo Castel, que confiesa, antes de iniciar su relato, el crimen 

que cometiera: un asesinato precedido de progresivas demostraciones neuróticas y obsesivas a 

la mujer por la que rápidamente se enamoró: María Iribarne. La observación en esta densa obra 

escrita en primera persona, busca resaltar la reflexión de la existencia humana propuesta por el 

autor, así como la relación metafórica del título de la novela y sus íntimas implicaciones, 

empezando por las relaciones inconscientes del protagonista. La poética melancólica de Sábato 

se sitúa en la búsqueda de comprender la complejidad humana y su desarrollo interno, 

presentada al lector a través del flujo de conciencia. El túnel representa, en suma, la crisis 

espiritual, moral, ética y existencial del hombre. La obra retrata los lados más obsesivos de la 

pasión, y esta investigación analiza las tensiones de agresividad demostradas a través de una 

desmedida ansiedad de Castel por sobrepasar la soledad, haciéndole confiar a otro su curación 

y trascendencia. La quiebra de expectativas y su frustración son relatadas como un pungente 

desespero. El exacerbado sentimiento del personaje precedió a la lucidez, y habiendo perdido 

el control de la situación, de la pasión y su intensidad, admitió impulsos negativos, sublimando 

tensiones con actitudes impensadas, así como, demostrando falta de control y disfunciones 

emocional y social, desorden esa provocada por la amenaza de la pérdida de su objeto ideal. La 

novela en forma de relato del personaje, suscita una segunda búsqueda por la curación, por fin, 

por medio del habla, como una actitud contra depresora y catártica. La trama tiene una fuerte 

conexión con el existencialismo, así como, con el psicoanálisis, en lo que concierne a las 

demostraciones de inquietud sobre el tiempo, la erotización del lenguaje, la representación de 

la huida de la realidad, las fragmentaciones, los sentimientos nostálgicos y el estudio del 

inconsciente. Al considerar las características de la obra literaria, el imaginario social, el 

contexto histórico y la representación de las relaciones de la posmodernidad – en su brevedad 

y fugacidad, disertación presenta las concepciones teóricas Freud (2011), Kristeva (1989), Kehl 

(1987), Villari (2002), Kierkegaard (2010), Jaspers (1968). 

Palabras Clave: Melancolía. Crisis. Obsesión. Psicoanálisis. Existencialismo. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A sociedade pós-moderna, remanescente do pós-guerra, motivada pelas problemáticas 

sociais e econômicas, muito questionou acerca dos fundamentos da vida: sentido, propósito e 

valor. Tais questionamentos têm fundamentado reflexões existencialistas e influenciado os mais 

diversos setores da vida em sociedade de maneira geral, inclusive o literário. 

 

Sabendo que, desde muito antes da consolidação do gênero romance, a ficção vem 

influenciando os mais diversos tipos de pessoas, faz necessário trabalhar a crise identitária pelo 

viés pedagógico, com ênfase na didática melancolia (intermitente). Partindo disso, escolhemos 

a obra O túnel (1948) de Ernesto Sábato para uma ressignificação, uma análise diferente da 

leitura comum, porém, da que mais se aproxima às intenções do escritor. A narrativa completa, 

neste ano de 2018, setenta anos de sua publicação na revista Sur, após ser negada pelas 

principais editoras argentinas. E, por este motivo, está sendo relembrada e comentada em 

jornais argentinos e internacionais. 

 

Ainda nesse contexto, o estudo parte da necessidade de investir de forma preventiva as 

consequências que uma primeira leitura ocasionaria no leitor em crise. Levando em 

consideração o “Efeito Werther”, que provocou o suicídio em massa de leitores, após o 

lançamento do romance de Johan Wolfgang von Goethe. Partindo da fragilidade do século XXI, 

que já sofreu os efeitos do jogo “Baleia Azul” e da série americana “13 Reasons Why? ”. 

Embora os fenômenos supracitados tenham evidenciado a reação ao suicídio, o feminicídio 

também tem crescido em estatística, ainda que não se tenha diagnosticado influências, a 

proposta da nova perspectiva de reflexão da narrativa evidencia essa preocupação com o leitor. 

Este trabalho tem como cerne a análise da poética sabatina através da tríade: teoria da 

narrativa, psicanálise e existencialismo. Objetivando a análise da solidão e melancolia dos 

personagens María Iribarne e Juan Pablo Castel (narrador-personagem), pintor que confessa, 

antes de iniciar seu relato, o crime que cometera: um assassinato antecedido de progressivas 

demonstrações neuróticas e obsessivas à mulher pela qual se apaixonara: María.  A observação 

na obra escrita em primeira pessoa busca ressaltar a reflexão acerca da relação metafórica do 

título do romance e suas íntimas implicações. A começar pelas relações inconscientes do 

protagonista: o túnel como êxodo, caminho, busca pelo absoluto.  
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Fazendo-se necessário destacar que a angústia da sociedade contemporânea está 

plasmada na obra. Para Sábato (1993), a solidão do homem não é sociológica, mas metafísica, 

porém a sociedade pode revelá-la em sua magnitude: 

 

Assim como certos monstros só podem ser entrevistos nas trevas noturnas, a 

solidão da criatura humana teria de revelar-se toda sua aterradora figura neste 

crepúsculo da civilização mecanicista. Dada a reivindicação do indivíduo, os 

representantes da revolta contemporânea tenham recorrido à literatura para 

expressar-se, já que só no romance e no drama pode dar-se essa realidade viva. 

Mas não a essa literatura que satisfazia com a descrição da paisagem externa 

ou dos costumes burgueses, mas à literatura do único, do pessoal. (SÁBATO, 

1993, p.133). 

 

Para ele, a palavra romance tem significado distinto do que representava nos séculos 

que antecederam as guerras. O autor discorre sobre esses temas com a intenção de fazer o leitor 

retomar à consciência, discernir sobre aspectos que, comumente, fogem à razão. Aspectos estes 

que, entregues à emoção, culminam em inconsequências:  

 

É muito difícil não cair na desesperança pura se retirarmos deste 

existencialismo a crença em Deus, pois ficamos abandonados em um mundo 

sem sentido, que termina em uma morte definitiva. [..]. Essa concepção trágica 

da existência alenta em boa parte a literatura atual e explica porque seus temas 

centrais são geralmente a angústia, a solidão, a incomunicabilidade, a loucura 

e o suicídio. O universo, visto assim, é um universo infernal, porque viver sem 

crer em Algo é como executar o ato sexual sem amor (SÁBATO, 1993, p. 

128-127). 

 

Confessando em O escritor e seus fantasmas (1982), Sábato defende que a literatura de 

nosso tempo renegou a razão, mas isto não significa que renegue o pensamento, que suas ficções 

sejam uma pura descrição de movimentos corporais, de sentimentos e emoções. Esta literatura 

não defende a teoria de que os personagens não pensam: sustenta que os homens, na ficção 

como na realidade, não obedecem à lógica. Para Sábato, o romance jamais esteve como na 

atualidade, tão carregado de ideais e jamais se mostrou tão interessado no conhecimento do 

homem. 

Ademais, a dissertação analisa como é desenvolvida a crise do homem, as perturbações 

e questionamentos a partir da experiência de solidão. Examinando a vida e a obra de Sábato, 
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sua fortuna crítica, seu horizonte ideológico e filosófico, o momento de sua crise existencial e 

a consonância com a criação de suas obras, a influência dos movimentos literários e filosóficos, 

como o surrealismo, na evolução intelectual do autor. 

No romance, os personagens principais são Juan Pablo Castel (28 anos) e María Iribarne 

(segundo o narrador, não aparentava mais de 26). Castel é um personagem paranóico, que 

reflete demais tudo que ocorre e se preocupa com o modo como os outros pensam, sua 

independência de pensamentos pode chocar o leitor. María, mulher dissimulada que 

demonstrava muita melancolia. Mantinha relações extraconjugais com Hunter, primo de seu 

marido Allende e com Castel, de acordo com as descrições do narrador.  

Allende, personagem secundário, marido de María, deficiente visual, fisicamente alto, 

magro e velho. Consciente de tudo que acontecia, porém, incapaz de fazer algo, pelo amor que 

sente por ela. Hunter, primo de Allende e também amante de María, uma pessoa superficial e 

trivial. 

O campo de análise limitar-se-á ao romance, não pretende debruçar-nos sobre a obra 

sabatiana em sua totalidade, mas se servir dela. Ao considerar suas características, poucos 

escritores arraigaram a ideia de literatura como atividade catártica.   

No que concerne às demonstrações de inquietação sobre o tempo, a erotização da 

linguagem, a representação da fuga da realidade, as fragmentações e o estudo do inconsciente, 

a literatura e a psicanálise leem o homem na sua vivência tanto quanto em seu destino histórico. 

De forma a facilitar a compreensão e evolução do pensamento e das emoções humanas.  

No que tange ao estado da arte de Ernesto Sábato, apesar das demasiadas críticas e 

negativas à publicação, a obra foi reconhecida por muitos críticos e literatos, entre eles, o 

português José Saramago discorre algumas palavras ao amigo argentino, em seu aniversário de 

98 anos. Um ano antes de sua morte, dois anos antes da de Sábato: 

 

Pronunciou-o um amigo que inclinava os seus gostos literários para as então 

mal conhecidas literaturas sul-americanas, ao passo que nós, os outros 

membros da tertúlia que ali nos reunia ao fim da tarde, pendíamos, quase 

todos, para a doce e então ainda imortal França, salvo algum excêntrico que 

se gabava de conhecer de cor e salteado o que nos Estados Unidos se escrevia. 

A esse amigo, que acabei por perder no caminho, devo a incipiente curiosidade 

que me levou a nomes como Júlio Cortázar, Borges, Bioy Casares, Astúrias, 

Rómulo Gallegos, Carlos Fuentes, e tantos outros que se me atropelam na 

memória quando os convoco. E havia Sábato. Por um qualquer fenómeno 
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acústico associei as três rápidas sílabas a um súbito golpe de punhal. 

Conhecido como é o significado desta palavra italiana, a associação haverá de 

parecer o que há de mais incongruente, mas as verdades são para se dizerem, 

e esta é uma delas. El túnel tinha sido publicado em 1948, mas eu não o havia 

lido. Nessa altura, com os meus inocentes 26 anos, ainda seria muito o pão e 

o sal que teria de comer antes de descobrir o caminho marítimo que haveria 

de conduzir-me a Buenos Aires… foi aquele meu inesquecível companheiro 

de mesa de café quem me proporcionou a leitura do romance. Logo às 

primeiras páginas percebi até que ponto havia saído exacta a ousada 

associação de ideias que me havia levado de um apelido a um punhal. As 

leituras seguintes que fiz de Sábato, quer dos romances, quer dos ensaios, só 

viriam confirmar aquela minha intuição inicial, a de que me encontrava 

perante um autor trágico e eminentemente lúcido que, além de ser capaz de 

abrir caminho pelos corredores labirínticos do espírito dos leitores, não lhes 

consentia, nem por um só instante, que desviassem os olhos dos mais obscuros 

recantos do ser. [...] 

Querido Ernesto, é entre o temor e o tremor que decorrem as nossas vidas, e a 

tua não podia ser excepção. Mas talvez não se encontre nos dias de hoje uma 

situação tão dramática como a tua, a de alguém que, sendo tão humano, se 

nega a absolver a sua própria espécie, alguém que a si próprio não perdoará 

nunca a sua condição de homem. Nem todos te agradecerão a violência. Eu 

peço-te que não a desarmes. Cem anos, quase. Estou certo de que ao século 

que acabou se virá a chamar também o século de Sábato, como o de Kafka ou 

o de Proust. (SARAMAGO, José. 2009) 1  

 

Faz-se necessário destacar a intertextualidade da citação acima, Saramago se utiliza da 

expressão “Tremor e temor”, advinda da literatura de tradição bíblica, frase que intitula uma 

obra do filósofo Soren Kierkegaard, utilizado na crítica desta dissertação 

Albert Camus, ainda na década de 40, após ler O túnel, elogiou sua dureza e intensidade: 

“Admiré su sequedad, su intensidade y aconsejé a Gallimard su tradución al francês. Espero 

que encontre en Francia el éxito que merece. ” 2 

O jornalista e escritor inglês Graham Greene confessou que tinha grande admiração pela 

análise psicológica da obra, confessando que não a leu com prazer, mas com absoluta absorção³. 

Dentre outros críticos e literatos conhecidos Thomas Mann considerou a obra O túnel 

“impressionante”.  

No que tange à crítica acadêmica sobre o acervo sabatiano, alguns nomes se 

sobressaíram, como a brasileira Inês Skrepetz (2011), em A resistência de Ernesto Sábato, 

defende que a resistência humana, sem atos violentos, faz com que o autor insista no 

                                                             
1 SARAMAGO, José. Fundação José Saramago. 2009. 
² Admirei sua agudeza, sua intensidade e aconselhei Gallimard a tradução para o francês. Espero que encontre na 

França o sucesso que merece. 
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compromisso crítico e humanizado para que a vida não se torne prisioneira das estruturas 

alienantes dos vários sistemas e poderes. Dentro desse enfoque, sendo ativa e crítica, a autora 

critica as massificações do pensamento. A pesquisa afirma a resistência sugerida pelo autor que 

se encontra ficcionalizada em seus romances, com ênfase em Sobre Heróis e Tumbas (1961) e 

Abadon o exterminador (1974).  Em outra perspectiva, trabalharemos o romance O túnel (1948) 

à luz de A resistência (2000), como uma resposta às indagações soltas na obra, o Sábato autor 

destas cartas ao leitor respondendo às lacunas existenciais de seu primeiro romance. 

Juan Antonio Rosado (1999) acredita que a biografia de Ernesto Sábato serve como 

ponto de partida para sua busca literária pelo “Absoluto”.  Pois, existe um aspecto na biografia 

de Ernesto Sábato que destaca esse ponto de vista essa constante busca literária: o fato de ter 

um doutorado em física e ter trabalhado no Laboratório Curie, em Paris, para então abandonar 

as ciências físico-matemáticas e explorar, através da literatura, “aquele labirinto escuro que leva 

ao segredo central de nossa vida”.  

Rosado acredita que Sábato seria criticado por seus saltos e contradições. Pois, partiu a 

ordem lógica dos números - onde ele encontrou, depois de deixar o Partido Comunista, a 

realização de uma ansiedade pela lógica e uma estrutura "de aço polido, afiado e forte". E saltou 

para uma velha paixão: literatura. Percebendo que a ciência e a exaltação da razão não fizeram 

o homem feliz com o progresso de carreira. 

Dessa forma, ele considera e entende os saltos na vida do escritor, que também fora fiel 

à sua condição humana. O pesquisador defende que Sábato, por sua essência muito conceitual, 

não pode deixar de recomendar a rebelião contra o próprio conceito, de modo que mesmo o 

próprio existencialismo é uma espécie de racionalismo paradoxal.  

Francisco Javier Hernández Quezada (2013) discorrerá que, em torno da disposição para 

capturar o "absoluto", os romances de E. Sábato propõem estar acima das pretensões lógicas do 

realismo literário, uma vez que o fundamental, neste caso, é investigar os estratos mais 

profundos da consciência individual.  Sua pesquisa analisa um dos textos ensaísticos mais 

discutidos de Sábato: Homens e Engrenagens (1951), segundo ele, o ensaio é um testemunho 

espiritual, cujas diversas passagens refletem o debate que o autor de O Túnel (1948) mantém 

com um ser fantasmal: o próprio Eu. 

Quezada acredita ainda que Sábato se concentra nas implicações econômicas e 

científicas que o Renascimento teve no avanço da humanidade, graças às mudanças sociais que 

este período cultural trouxe consigo. O Renascimento é, portanto, e de acordo com Sábato, o 
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ponto de partida da Modernidade: um momento histórico no qual o sujeito tem a capacidade de 

controlar as "forças que governam o mundo" porque tem se tornado "o deus da terra". As 

leituras sabatianas fizeram o autor concluir que:  

 

Tal confianza arrogante vino a generar un tipo de sujeto alienado; sujeto que, 

al sucumbir ante los fetiches de la Modernidad, se alejó del ámbito privado —

y, sin duda, ineludible— del mundo espiritual. Consecuentemente la ciencia 

—o, mejor dicho: el engranaje que permite avivar un saber concreto y 

utilitario, enlazado con el poder–– será el emblema substancial de una 

mentalidad cada vez más rígida, la cual denegará los temores y miedos 

antiguos.” (QUEZADA, 2013, p. 4). 

 

Concluindo o autor que Sábato se utiliza da arte, pois é um meio expressivo e viável 

para se perceber a natureza de conflitos e suas afetações na vida dos sujeitos. 

Grace Smith (2011) analisa o existencialismo sabatiano, seus personagens 

contraditórios e solitários que se isolam da realidade e vivem a melancolia. Levando em 

consideração o contexto de escrita do primeiro romance e o clima espiritual da Argentina, ela 

acredita que em O Túnel, Sábato expressa a solidão, tristeza e falta de comunicação que existe 

em seu país, deixando o ser humano desapontado e sem fé ou esperança na humanidade, o que 

resulta em isolamento total. Esse desânimo infiltra em todos os níveis de vida e se torna uma 

angústia. Sentimento esse visto nos protagonistas sabatianos, que são retratados como 

indivíduos atormentados, ambíguos e contraditórios. Segundo Smith, o trabalho do argentino é 

uma interpretação histórica: O mundo testemunhou guerras mundiais, ditaduras totalitárias, 

campos de concentração e, em seguida, o otimismo com a revolução científica e o assassinato 

em massa de judeus, a ausência de ideias e valores éticos.  Na análise da autora, Sábato acredita 

que este é o fim de uma concepção da vida, uma desumanização da humanidade causada pela 

razão e pelo dinheiro.  

Segundo ela, a obra é um romance clássico com um tema obscuro, desesperado e 

existencialista, ratificando que o autor o concebe como indagação da condição do homem e sua 

existência, como um instrumento para conhecer a realidade. Assim, o valor literário de O túnel 

não está na narração do crime, mas na recreação dele através do processo da literatura. A 

consciência do protagonista Castel, como sujeito-escritor é a principal característica de 

romance, porque é a consciência explícita que determina o discurso do trabalho.  



18 
 

Rafael Andrés Villari (2002) também trabalha a melancolia sabatiana, utilizando de 

teoria literária e psicanalítica, porém, com enfoque em Sobre Heróis e Tumbas. O autor retrata 

o tema na obra questionando se a condição melancólica é episódica ou permanente. Se é uma 

categoria estrutural que fica formalizada ou não. Se as concepções de melancolia atribuem uma 

sabedoria especial e se é possível a psicanálise trabalhar esse discurso na literatura. Segundo 

ele, Ernesto Sábato propõe justificar, com sua narrativa, o estatuto do romance como instância 

de conhecimento e de exploração existencial.3 Afirmando que em poucos autores de ficção, 

evidencia-se a estreita ligação entre a autoria e sua produção, na medida em que o próprio 

Sábato deixa claro a imbricação entre sua história e a obra. 

Segundo o autor, 

As relações entre a Literatura e a Psicanálise pareceram limitar-se, até pouco 

tempo, a uma relação de mão única, em que o objeto literário suportava o 

embate da teoria freudiana aplicada. Recorria-se com frequência à Psicanálise, 

quando o sentido simbólico ou um nível outro de literatura parecia surgir no 

texto. A psicanálise apresentava-se como um amplo instrumento 

interpretativo, servindo como chave crítica do texto literário, pretendendo 

desvendar o sentido oculto. Sobre um objeto – o texto literário- debruçava-se 

uma teoria que poderia desvelar aspectos de seu enigma, ou seja, o enigma do 

texto era desvendado por uma leitura orientada. (VILLARI, 2002, p.22). 

 

No mais, Villari demonstra a consciência de que, para se trabalhar o discurso em uma 

obra, é necessário estabelecer condições para o diálogo entre teoria literária e psicanálise. 

Acreditando que o texto literário deve incitar à pesquisa, fazendo com que o analista resista aos 

encantos e à sedução que todo discurso, ainda mais o literário oferece. Relançando, dessa forma, 

a teoria psicanalítica a partir dos elementos da literatura.  

 

O que seria um ponto de vista psicanalítico do texto literário Sabemos que não 

se trata de uma prática, já que nada nos permite pensar na análise da neurose 

de transferência de uma narrativa, e ao mesmo tempo também não constitui 

uma clínica – entedida esta como reflexão sobre a prática. Isso quer dizer que 

quem utiliza Psicanálise, tenha ou não se autorizado como analista para, no 

caso específico, abordar textos literários, utiliza somente um aspecto da 

Psicanálise, sua teoria, quer dizer seu aspecto imaginário. (VILLARI, 2002, p 

26) 

 

                                                             
3  Tal confiança arrogante veio gerar uma espécie de sujeito alienado; sujeito que, ao sucumbir aos fetiches da 

Modernidade, afastou-se da esfera privada e, sem dúvida, inescapável, do mundo espiritual.  
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A proposta do autor é o abandono à leitura -  a partir de uma teoria em falta – que oriente 

a espera do surgimento daquilo que nos faça reconhecer, no texto, aquilo que nos convoque à 

escritura; delineando o que parece constituir a atitude propriamente freudiana de investigação: 

encontrar nos grandes escritores da Literatura o campo de onde resgatar algo do conhecimento 

da alma humana.4 

 

Sábato é contundente: a Literatura, mais precisamente, o romance, constitui o 

meio de conhecimento que pode sintetizar e unificar o homem 

contemporâneo, a literatura não é um passatempo nem uma evasão, mas uma 

forma – quiçá a mais completa e profunda – de examinar a condição humana. 

O autor propõe a ideia de romance total para aquelas narrativas que serviriam 

como meio e caminho para o conhecimento do homem em crise. É justamente 

esse conceito que tentamos circunscrever neste capítulo, a partir das 

considerações do autor. (VILLARI, 2002, p 34) 

 

Para o autor, Sábato propõe justificar, com sua narrativa, o estatuto do romance como 

instância de conhecimento e de exploração existencial. Dessa ideia de narrativa ficcional 

desprende-se também a particularidade da relação autor-obra. Pretendia-se trabalhar sobre uma 

narrativa, assim como o analista com o relato de seus pacientes, propondo o distanciamento 

entre o autor e a obra: Chamou-se essa prática de textanálise, técnica utilizada no decorrer desta 

dissertação. 

O segundo capítulo “Ernesto Sábato e seus fantasmas” debruça-se às influências 

literárias, artísticas e filosóficas que alcançara o autor. Bem como, o debate entre a possível 

catarse e os rastros biográficos na narrativa. 

Segundo Foucault (1964), estabelece-se atualmente uma relação bastante diferente entre 

a linguagem que se pode chamar de primeira, que chamaremos mais simplesmente de literatura, 

e a linguagem segunda, comumente chamada de crítica, que fala da literatura. Quanto à 

primeira: 

 

A literatura é uma distância aberta no interior da linguagem, uma distância 

incessantemente percorrida e jamais coberta; uma espécie de linguagem que 

oscila sobre si mesma, uma espécie de vibração imóvel. Na verdade, osculação 

e vibração são palavras insuficientes e inadequadas porque sugerem dois 

                                                             
4 VILLARI, Rafael Andrés. Literatura e Psicanálise: Ernesto Sábato e a melancolia. Florianópolis: Editora da 

UFSC, 2002. p.12. 
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polos: a literatura séria, ao mesmo tempo, literatura mas, também, linguagem 

e haveria entre a literatura e a linguagem como que uma hesitação. 

(FOUCAULT, 1964, p.142) 

 

Para Piglia (1986), a ficção trabalha com a verdade para construir um discurso que não 

é verdadeiro, nem falso. Que não pretende ser verdadeiro, nem falso. Moretti (2007) acredita 

que a literatura é um demônio interior que nos varre sempre à frente, desapontando expectativas 

e desmantelando convenções, numa metamorfose interminável de auto aprimoramento. 

Partindo desses pressupostos, seguiremos a análise. Pois, tal qual defende Sábato: 

 

Dada a reivindicação do indivíduo, de sua experiência concreta e 

intransferível, é lógico que os representantes da revolta contemporânea 

tenham recorrido à literatura para expressar-se, já que só no romance e no 

drama pode dar-se essa realidade viva. Mas não a essa literatura que satisfazia 

com a descrição da paisagem externa ou dos costumes burgueses, mas à 

literatura do único, do pessoal (SABATO, 1993, p.99). 

 

Diante do exposto, o estudo se manifesta favorável ao pensamento existencialista 

(Kierkegaardiano), na tematização da angústia e na crise como algo que leva à reflexão e 

aprendizado, tratando a melancolia como fase oportuna no processo de errância e busca por 

transcendência. No terceiro capítulo, “Desespero e Resistência: a força da crise”, faz-se 

necessária a repetição do dilema aristotélico: “A arte imita a vida ou a vida imita a arte? ”. 

Levando em consideração a busca pelo absoluto na obra O túnel, utilizaremos como arcabouço 

teórico para este capítulo Karl Jaspers (1968); Kierkegaard (2010) e as reflexões filosóficas do 

próprio Sábato (2008). 

No quarto capítulo: “Solidão e melancolia em O túnel”, trabalharemos os personagens 

pós-modernos como multifacetados. Pois, o autor apresenta empatia com os temas da solidão, 

absurdo, morte, desespero, mas também discorre com esperança. Declara que sua literatura tem 

caráter de esvaziamento, afirmando que o homem se expressa para chegar aos outros, para sair 

do cativeiro da solidão. A manifestação intersemiótica entre a literatura e a pintura é uma análise 

destacada na dissertação, pois dá curso ao enredo do romance. Neste capítulo também é 

expressada a preocupação com o leitor sensível, a ponte com Os sofrimentos do jovem Werther 

é feita na tentativa de se pensar em como frear o efeito negativo à leitura.  
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Faz parte da crítica literária a preocupação com a semântica, a forma, o contexto de 

escrita e a reação à obra. Apesar de acreditar no poder humanizador da literatura, é necessário 

mediar o curso da interpretação do receptor (quando possível). Para análise do capítulo, nos 

apoiaremos na crítica dos autores: Freud (2011), Brabant (1977), Kristeva (1989), Kehl (1987), 

Lima (2017), Bellemin-Noel (1987) e Villari (2002), Goethe (2012). 

As epígrafes dos capítulos conversam com a semântica de cada tópico, embora nem 

todas sejam tecidas no texto, são oportunas para uma introdutória reflexão. 
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2. ERNESTO SÁBATO E SEUS FANTASMAS 

  ...en todo caso, había un solo túnel, oscuro y solitario: el mío. 

 

Ernesto Sábato 

 

A frase acima, encaixada como epígrafe deste capítulo, é também o texto de epígrafe 

(escrito sem referência de autoria) do romance O túnel. Inclusive, o trecho consta também no 

corpo da narrativa; mais precisamente no discurso que o narrador protagonista Juan Pablo 

Castel profere já nas últimas páginas do libro, no Capítulo XXXVI, em que diz: “En todo caso 

había un solo túnel, oscuro y solitario: el mío, el túnel en que había transcurrido mi infancia, 

mi juventud, toda mi vida.” 5 (SÁBATO, 2012, p. 137). 

Filho de uma família de imigrantes italianos e nascido em Rojas, província de Buenos 

Aires, no ano de 1911, Ernesto Sábato é considerado um dos maiores autores argentinos do 

século XX, destacando-se como ensaísta, romancista e artista plástico, sobretudo por ter 

tentando sempre transpor as regras e padrões literários por meio da profundidade que muitas de 

suas obras adquiriam. 

Desde quando alcançou lucidez suficiente para descobrir que herdou o nome de seu 

falecido irmão, Sábato foi crescendo como um garoto melancólico e introspectivo. Frente a 

isso, a matemática, a pintura e a literatura estiveram entrelaçadas à essa introspecção e a esse 

isolamento, conforme confessa em Viagens aos mundos imaginários (1987): 

 

Do povoado em que nasci, meus pais me enviaram ao colégio secundário de 

La Plata, longe, muito longe de minha mãe durante um ano; um ano segundo 

o calendário, mas uma eternidade segundo meus sentimentos e emoções. 

Entre os companheiros do colégio, eu continuava sendo um menino de campo, 

me sentia feio e rude entre eles, inábil para mover-me e para conversar. 

Refugiei-me então nas matemáticas, que me revelaram em seu universo uma 

harmonia que me faltava, nas pequenas coisinhas que pintava com minhas 

aquarelas e nos livros de aventura. Então ia àquela precária biblioteca, onde 

Pettirossi era como o porteiro que pode abrir as portas de um mundo 

prodigioso, que vinha volumes apagados e até esfarrapados, que depois 

devorava em meu quartinho na rua 61. Assim começou minha paixão pela 

literatura, primeiro através de livros de Salgari, De Julio Verne, tão modestos 

como Pettirossi, e depois, porque um livro leva inexoravelmente a outro. 

(SABATO, 1987, p.8). 

 

                                                             
5 Havia um só túnel, escuro e solitário: o meu, o túnel em que transcorrera minha infância, minha juventude, toda 

minha vida. (SÁBATO, 2012, p.143 – tradução própria). 
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Essa angústia da infância solitária e tímida, cresce à medida que se insere no Colégio 

Nacional e inicia seu processo de socialização. Durante a adolescência, chegou a escrever seus 

pesadelos e alucinações, mas se desfazia dos escritos.  A personalidade complexa de Ernesto 

Sábato se projeta em uma aguçada sensibilidade no discurso literário. Assim nos diz, por 

exemplo, em O escritor e seus fantasmas, obra ensaística em que sistematiza suas obsessões 

em torno da criação literária: 

 

Pues la patria no es sino la infancia, algunos rostros, algunos recuerdos de la 

adolescencia, un árbol o un barrio, una insignificante calle, un viejo tango en 

un organito, el silbato de una locomotora de manisero en una tarde de invierno, 

el olor (el recuerdo del olor) de nuestro viejo motor en el molinero, un ruejo 

de rescate (SÁBATO, ANO, p.160). 6 

 

A trajetória acadêmica do autor começou com estudos nas áreas de física e matemática 

na Universidade de La Plata (1929). Segundo ele, buscava na ordem platônica o que não 

encontrava em seu interior. O argentino se envolveu na política no início da década de 30, em 

movimentos estudantis de origem anarquista, ainda em 1931 se filiou ao Partido Comunista. 

Até meados de 1937 permaneceu engajado na política, chegando a viajar para representar o 

partido na Europa, o autor reconheceu que a situação política de seu país influenciou em sua 

crise. Confessou que a ciência físico-matemática foi um companheiro de viagem, um paraíso 

artificial. Quando sofreu uma grande desilusão com o stalinismo continuou a escrever com 

paixão, como na adolescência, chegando a escrever um romance: "La fuente muda", trabalho 

que queimou, como fez com grande parte de seus escritos. 

Alcançou doutoramento no ano de 1938 (Universidad de La Plata). Realizou pesquisas 

sobre radiação atômica no Laboratório Curie em Paris e em 1939 foi transferido para o Instituto 

de Tecnologia de Massachusetts, após rumores de Segunda Guerra Mundial. Em 1940, voltou 

à sua cidade de origem, onde passou a lecionar física na Universidade Nacional de Buenos 

Aires, mas abandonou as ciências físico-matemáticas em 1943 (32 anos), por motivos morais, 

acreditando que sua atitude como cientista ignorava a sabedoria sobre a vida, a morte, a 

                                                             
6 Pois a pátria não é senão a infância, alguns rostos, algumas lembranças da adolescência, uma árvore ou um 

bairro, uma rua insignificante, um tango antigo e um órgão, a buzina de uma locomotiva educada em uma tarde 

de inverno, o cheiro (a lembrança do cheiro) do nosso motor antigo no moleiro, uma roda de resgate (SÁBATO, 

s.d, p.160). 
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felicidade e o infortúnio. Após produzir a ruptura do átimo de urânio, durante a segunda guerra, 

motivando arsenais nucleares, viveu a crise existencial (mesmo diante da carreira e sucesso).  

Sentira um vazio de sentido, momento esse em que decidiu se dedicar inteiramente à 

arte (pintura e literatura): “Aquela ciência que prometia a solução de todos os problemas físicos e 

metafísicos do homem contribuiu para facilitar a concentração de Estados gigantescos, para multiplicar 

a destruição e a morte com seus cogumelos atômicos e suas nuvens apocalípticas” (SABATO, 2008, p. 

70). 

Segundo o argentino, “Ao adolescente entusiasmo dos técnicos sucedeu-se o temor ante 

o monstro mecânico e a intuição de que podia ser fatal para o homem. Os artistas românticos 

logo o suspeitaram. Kierkegaard deu forma cabal a essa suspeita.” 7 

Em 1945, recebeu seu primeiro prêmio municipal de Buenos Aires, pelo ensaio Uno y 

el universo, sua obra introdutória. Esse ensaio aborda fatos políticos e filosóficos do século XIX 

e seus impactos até a década de 40 (século XX). Nele, o autor expressa suas indagações acerca 

das negativas da humanidade e neutralidade moral da ciência, refletindo desde Aristóteles, 

Newton e Galileu. 

O túnel, que não fora o primeiro romance que escrevera (Sábato tinha o costume de 

queimar as suas obras após a escrita), foi o primeiro a ser publicado, em 1948: 

 

A arte foi o porto definitivo onde preenchi meus anseios de navio 

sedento à deriva. Cheguei a ela quando a tristeza e o pessimismo já 

haviam roído meu espírito de tal maneira que, como um estigma, 

ficaram para sempre entrelaçados à trama da minha existência. Mas 

devo reconhecer que foi justamente o desencontro, a ambiguidade, esta 

melancolia ante o efêmero e o precário, a origem da literatura em minha 

vida (Ibidem, p.60).  

 

Alcançou destaque internacional logo em seguida ao boom latino-americano, que se 

traduziu em uma produção bastante original nas letras, em especial dos romances, nas décadas 

de 60 e 70 do século XX, quando a literatura do continente foi reconhecida e amplamente 

divulgada. O autor faleceu em 2011, poucos meses antes de completar cem anos. Entre suas 

                                                             
7 SÁBATO, Ernesto. Homens e engrenagens. Campinas-SP: Papirus, 1993, p. 93. 
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várias produções literárias, escreveu muito mais obras ensaísticas do que romances, sendo esses 

apenas três: O túnel (1948), Sobre Heróis e Tumbas (1961) e Abadon, o exterminador (1974). 

Para Sábato, as pessoas que ele encontrou, as cidades que frequentou, os livros que leu, 

deixaram em seu “espírito” marcas de experiência e que se integraram à personalidade e criação 

literária. 

O autor acreditava que um escritor escreve para sublimar a solidão, pois, para ele, a 

literatura foi impondo palavras para suas crises espirituais e psicológicas, “através de abismos 

insondáveis se transmitiam palavras soltas e gritos”8, gestos de esperança ou de desespero, para 

que alguém tão necessitado por se comunicar compreenda a mensagem. 

Escrevia sem economizar, sem fazer concessões, pegando cada camada da narrativa e 

dessecando-a até o último fio, escrevia dando tudo de si, entregando-se: “Eu penso, em primeiro 

lugar, que o homem é um ser emocional, e em segundo lugar, intelectual. O homem primeiro sente o 

mundo e depois cavila sobre o mundo, ou seja, a arte precede a filosofia, a poesia é anterior ao 

pensamento lógico.” (BARONE, 2005, p. 78). 

Enquanto conversava com Borges sobre manifestações artísticas, confessou em 

entrevista ao Barone que acreditava na arte como missão de salvação. A literatura, em suas mais 

altas expressões, trata do homem e seu destino, do sentido ou não da existência. 

Para ele, esse se tornou o propósito da literatura contemporânea, chegando à convicção 

que a ficção oferece a real integração do homem. Tal como defende Van Gogh (2008, p.38): 

“A arte é o homem acrescentado à natureza, é o homem acrescentado à realidade, à verdade, 

mas com um significado, com uma concepção, com um caráter, que o artista ressalta, e aos 

quais dá expressão, resgata, distingue, liberta e ilumina.” 

No transcorrer de sua obra, Sábato recorre aos estados instintivos, utilizando de 

exacerbada adjetivação na linguagem, incluindo a repetição de “metafísico”. Em O escritor e 

seus fantasmas (1982, p.104), ratifica que, como se vem sustentando desde a teoria 

existencialista, o ponto de vista metafísico pode ser o único que permite conciliar a totalidade 

concreta do homem, e em particular a única forma de conciliar o pessoal (psicológico) com o 

social. 

                                                             
8 SÁBATO, Ernesto. Confesiones de un escritor. Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, 2010. 
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Entendendo como totalidade o conjunto de atributos que caracterizam a condição 

humana: “ânsia pelo absoluto, a vontade de poder, o impulso à rebelião, a angústia ante a solidão 

e a morte”.  

O filósofo Heidegger descreve em Os conceitos fundamentais da metafísica: mundo, 

finitude, solidão (2011), que a Metafísica é uma interrogação na qual nos inserimos de modo 

questionador na totalidade e perguntamos de uma tal maneira que nós mesmos, os 

questionadores, somos colocados em questão: 

 

Hoje em dia, no exercício habitual da escrita, quando se utiliza a palavra 

‘metafísica’ e o adjetivo ‘metafísico’, este uso busca criar em torno de si uma 

impressão de profundidade, de mistério, de algo que não é imediatamente 

acessível, disto que se encontra por detrás das coisas do cotidiano, no âmbito 

próprio à realidade derradeira. O que se acha para além da experiência habitual 

dos sentidos, para além da sensível, é o suprassensível. (HEIDEGGER, 2011, 

p. 55). 

 

Para o filósofo, o pensamento metafísico é o que se movimenta no cerne do conceito e 

transpassa a existência. Dessa forma, percebemos que Sábato é um escritor comprometido com 

a realidade (incluindo a angústia) de seu tempo, porém, alguém que buscava um mundo 

harmônico, o contraponto. A desesperança, o temor, os medos ante uma vida venturosa 

mostram o homem que se perde de sua própria identidade (uma forma de passagem entre a vida 

e a morte). No âmbito das ficções, ele demonstra o caos e a maledicência que se encontra o 

coração do humano e sua perda da sensibilidade para o absurdo. “Sábato romancista” é uma 

consequência do “Sábato homem” imerso na problemática humana. Um dos caminhos mais 

efetivos de busca para a transcendência, para o escritor, é através da arte. Pois, acredita que em 

toda verdadeira atividade artística há um primeiro momento de imersão na profundidade do ser. 

Após sua “conversão” tardia das ciências para as letras e a experiência de crise, o autor 

passou a escrever de maneira catártica, pois compreendia que “as regiões mais válidas da 

realidade – a mais valiosa para o homem e sua existência não são apreendidas por esses 

esquemas da lógica e ciência”9.  Segundo Aristóteles, na Poética (1998), a catarse é 

o meio através do qual o homem purifica sua alma, "é o próprio fim desta imitação. ”, essa ação 

promove descargas de sentidos e emoções.  

                                                             
9  SÁBATO, Ernesto. 2006, p.128. 
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Na psicanálise, a catarse é um processo de cura emocional alcançada através da 

expressão verbal, o discurso de experiências traumáticas recalcadas. Para o argentino, esse 

processo também se dá como um esvaziamento, onde se coletiviza a alma individual: “La 

escritura ha sido para mí el medio fundamental, el más absoluto y poderoso que me permitió expresar 

el caos en que me debatía. Me permitió liberar no sólo mis ideas, sino, sobre todo, mis obsesiones más 

recónditas.” (SABATO, 2001, on-line) 10 

Escrever era um processo de grande tensão, Sábato não consideraria um passatempo, 

pois muito o atormentava. Para ele, um sério escritor é angustiado, pois possui uma obsessão 

da qual deseja se libertar, adquirindo forma de expressão. Defende ainda que, no romance, o 

homem pode expressar todas as rupturas do espírito. Bem como defende Blanchot (2011, p. 

53), “Escrever só poderia ter sua origem no verdadeiro desespero, aquele que nada convida e 

desvia de tudo e, em primeiro lugar, retira a quem escreve sua caneta.” 

Em seus escritos, o autor não utilizava de linguagem científica, mas se posicionava 

como um autor-cientista, ao ponto que demonstrava escolher cuidadosamente as figuras de 

linguagem para defender seu ponto de vista. Ele utilizara a experiência de empatia pela ciência 

para diagnosticar seus pontos fortes e fracos, refleti-los e discorrê-los.  Sobre o uso da 

linguagem, Barthes (2010, p. 6), nos diz que: “A ciência fala, a literatura se escreve, uma é 

conduzida pela voz, a outra acompanha a mão; não é o mesmo corpo, e, portanto, o mesmo 

desejo, que está por trás de uma e de outro. ” Como todo fim que permite um novo início, as 

certezas científicas desembocaram nos devaneios da literatura sabatiana.  

Ernesto Sábato (2005, p.26) acreditava que “os propósitos poderiam servir como 

trampolim para se lançar em águas mais profundas. Para onde se trabalhar outras forças 

inconscientes, poderosas e mais sábias do que as conscientes. Aquelas que, no fim das contas, 

revelam as grandes verdades. ”  Essa visão sabatiana defende ser certo o fato de o inconsciente 

adquirir grande potência nos sonhos, bem como, na criação romanesca. Porém, o inconsciente 

é confuso, ele não obedece a qualquer lógica. 

 

Para mim, o romance é como a história e como seu protagonista, o homem: 

um gênero impuro por excelência. Resiste a qualquer clarificação total e 

desborda toda limitação. Quanto à técnica, considero legítimo tudo o que é 

útil aos fins perseguidos, e legítimas aquelas inovações que são feitas pela 

                                                             
10 Escrever foi para mim o meio fundamental, o mais poderoso e absoluto que me permitiu expressar o caos em 

que eu debatia. Permitiu-me liberar não só minhas ideias, mas, acima de tudo, minhas obsessões mais ocultas. 

(SABATO, 2001, on-line – tradução própria). 
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inovação em si. Assim, quando o homem do século XX voltou o olhar para 

um mundo até então desconhecido, como é o subconsciente era inevitável e 

legítimo o emprego do monólogo interior. (SABATO, 1982, p.19) 

 

O inconsciente aparece no romance sob forma de monólogo interior, na proposta de 

mostrar o que há de mais real na ficção. A personagem exprime o pensamento anterior a 

qualquer verbalização ou organização lógica. É a manifestação do recurso da confissão ao 

leitor, pois aos da trama a mensagem não é decifrável. Segundo James Wood (2011, p.23): “é 

a velha ideia do pensamento de um personagem como uma conversa consigo mesmo, uma 

espécie de discurso interior. ” O crítico defende que esta técnica ajuda ao leitor a ver através 

dos olhos e da linguagem do personagem, mas também através dos olhos e linguagem do autor. 

Apresentando a dúvida sobre metalinguagem da narrativa: “As palavras usadas pelos 

personagens parecem as palavras que eles usariam, ou soam mais como palavras do autor?” 

(WOOD, 2011, p.36) 

O argentino propõe a autocrítica ao leitor, através de uma narrativa original à 

naturalidade humana, transpassando o metafísico para o tangível da consciência, o 

discernimento. Dessa forma, o autor consegue escrever sobre crise e melancolia e ter autoridade 

para se falar em soluções e esperanças sem denotar confusão ou contradição. Utilizando a 

literatura para intervir na sociedade, como prática da linguagem, como objeto de diálogo com 

o leitor. 

A poética melancólica de Sábato se situa na busca por compreender as tensões 

existenciais, dessa forma, O túnel representa a crise espiritual, moral, ética e existencial do 

homem. Para Ernesto Sábato, o romance é como a história e como seu protagonista, o homem: 

um gênero impuro por excelência. Assim, quando o ser do século XX voltou o olhar para um 

mundo até então desconhecido, como é o subconsciente, era inevitável e legítimo o emprego 

do monólogo interior. Ele acreditava que os escritores do século XX são incapazes de 

transcender seu próprio eu, hipnotizados por sua ansiedade e desventuras. 

Cada arte tem seus objetivos e seus limites. E essas limitações não constituem uma 

debilidade, mas uma força. O homem de hoje vive em alta tensão ante o perigo da aniquilação 

e da morte, da tortura e da solidão. É um homem de situações extremas, chegou ou está frente 

aos limites últimos de sua existência. A literatura que o descreve e o interroga não pode ser, 

pois, senão uma literatura de situações excepcionais. O autor discerne que somos imperfeitos: 
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“nosso corpo é frágil, a carne é mortal e corrompível.  Mas, por isso, aspiramos a algo que não 

tenha desgraçada precariedade: a algum gênero de beleza que seja perfeita. 

 

Ao romance é aplicável exatamente o que Jaspers disse da existência: A 

existência é uma conquista. Seu modo de ser essencial é “estar em impulso”. 

Seu ritmo próprio é a crise. É um perpétuo movimento de fluxo e refluxo, de 

fracasso e vitória. Só pode se chegar ao repouso pela angústia, ao abandono 

pelo desafio, à crença pelo escândalo. A vida espiritual é uma contínua 

tempestade de antinomias, cujos termos repentinamente tanto se contradizem 

entre si como se separam até a ruptura. O existente tem de manter os contrários 

unidos em um esforço de dolorosa tensão, jamais resolvida (SABATO, 1982, 

p.105). 

 

O autor criticou a neutralidade moral da ciência e alertou sobre os processos de 

desumanização nas sociedades tecnológicas (tecnolatria), evidenciando o oceano de angústia 

que carregara no peito: 

 

Antiguas fuerzas, en algún oscuro recinto, preparaban la alquimia que me 

alejaría para siempre del incontaminado reino de la ciencia. Mientras los 

creyentes, en la solemnidad de los templos musitaban sus oraciones, ratas 

hambrientas devoraban ansiosamente los pilares, derribando la catedral de 

teoremas. Había dado comienzo la crisis que me alejaría de la ciencia. Porque 

mi espíritu, que se ha regido siempre por un movimiento pendular, de 

alternancia entre la luz y las tinieblas, entre el orden y el caos, de lo apolíneo 

a lo dionisiaco, en medio de ese carácter desdichado de mi espíritu, se 

encontraba ahora azorado entre la forma más extrema del racionalismo, que 

son las matemáticas, y la más dramática y violenta forma de la irracionalidad. 

(SABATO, 1998, p.41)11 

 

Este trecho faz referência ao relato autobiográfico do autor, em sua obra Antes do Fim 

(1998). Livro em que o autor reuniu e comentou alguns de seus fragmentos de memória.  O 

argentino viveu o surrealismo na França, chegando a frequentar as reuniões do grupo em Paris, 

na década de 1930, quando esteve na Europa para desenvolver sua pesquisa sobre radiação 

                                                             
11 Antigas forças, em algum recinto escuro, prepararam a alquimia que me levaria para sempre do incontaminado 

reino da ciência. Enquanto os crentes, na solidão dos templos murmuravam suas orações, ratos famintos 

devoravam ansiosamente os pilares, demolindo a catedral dos teoremas. A crise que me distanciaria da ciência já 

havia começado. Porque meu espírito, que sempre foi governado por um movimento pendular de alternância entre 

luz e escuridão, entre ordem e caos, do apolínio ao dionisíaco, no meio desse infeliz caráter do meu espírito, era 

agora surpreendido entre a forma mais extrema de racionalismo, que são a matemática, e a forma mais dramática 

e violenta de irracionalidade. (SABATO, 1998, p.41 – tradução própria). 
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atômica. Ainda na França, entrou em contato com o surrealismo, o que o influenciou nas 

tomadas de decisões, do mesmo modo que inspirou sua poética. 

 

De dia, eu trabalhava no meio de eletrodos, e de noite, ia encontrar os 

surrealistas no Dône, como uma honrada dona-de-casa que, durante à noite, 

dedica-se à prostituição [...] Eu terminei meu doutorado atormentado por uma 

profunda crise espiritual, porque a ciência, que nascia, aqui mesmo, de alguma 

coisa tão bonita como as matemáticas puras, estava a caminho de deflagrar a 

mais profunda crise que o homem já conheceu, aquela da sua alienação 

tecnológica. Eu a sentia culpada de uma desumanização crescente, porque ela 

proscrevia o pensamento para se ocupar exclusivamente do pensamento 

lógico. Esta crise se acentua no meu laboratório parisiense e ao contato com 

grandes sábios atômicos que, depois de mim, prepararam sem o saber um 

Apocalipse nuclear, o que os tornou responsáveis pela alienação 

“tecnolátrica”. Minha aproximação com os surrealistas foi, de certa forma, 

significativa, pois eles representavam o extremo oposto da razão (SABATO, 

1991, p.20-21). 

 

Dialogando com Borges, o autor defende o papel da liberdade na atividade criativa: 

“sabemos que só se pode fazer grande arte em absoluta liberdade. O resto é submissão, arte 

convencional e falsa, portanto, não serve para o homem. Os sonhos são úteis porque são livres.” 

(BARONE, 2005, p. 30).  Assim como também dissertou o francês André Breton, precursor do 

movimento, no Manifesto do Surrealismo: 

 

Só o que me exalta ainda é a única palavra, liberdade. Eu a considero 

apropriada para manter, indefinidamente, o velho fanatismo humano. Atende, 

sem dúvida, à minha única aspiração legítima. Entre tantos infortúnios por nós 

herdados, deve-se admitir que a maior liberdade de espírito nos foi concedida. 

(BRETON, 1924, p.1). 

 

Ernesto Sábato confessa que muitas questões do movimento não são aclaradas pelos 

teóricos, e apesar de defender a liberdade da arte e da expressão, posiciona-se contra a produção 

que se desvincula da razão e da lógica. 

Para o argentino, o surrealismo era um movimento difícil de ser sustentado, havia mais 

potencial teórico que prático. Além de promover a confusão mental, os embasamentos não 

amparavam os conceitos acerca da arte, poesia e inspiração. Para ele, o automatismo não era 

uma fonte estável de beleza, defendendo que “os surrealistas são mais potentes em suas 
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declarações teóricas que em suas realizações.” A técnica é ostensivamente criticada pelo 

argentino, que não acredita que por meio dela se alcance qualidade literária, porém, a influência 

da participação no movimento é perceptível na estética de sua obra.  

A análise sabatiana mostra uma visão desencantada da modernidade, a mesma que 

evidencia a posição pessoal de um escritor que toma posse conscientemente de ideias 

existencialistas e disserta sem amarras, livremente. Bem como, defende Bataille (2003): 

 

As narrativas se elaboram nas paragens mais próximas da existência. Dessa 

existência, elas dizem qual é a determinação profunda. Uma vez vislumbrada 

a possibilidade libertadora de transformar a substancia da vida em matéria 

textual, o autor pode dar curso livre aos excessos de sua imaginação. 

(BATAILLE, 2003, p.) 

 

Suas obras não traíram o cientista que ele fora, nem o humanista que demonstrou ser.  

Durante o período de crise (após o abandono da ciência), escreveu sobre os mais variados 

assuntos, mas com ênfase na angústia e desesperança.  

Sábato afirma com convicção que o mundo está cansado de descrença e 

correlativamente de dogmas. A educação, para ele, não pode estar distante desses padecimentos, 

pois, não se manifesta apenas nas universidades, mas também nas ruas, nas fábricas, em cada 

lar, através de uma televisão que fascina e perturba a alma das crianças. Assim, a educação não 

pode ser estranha ao drama total da civilização, não pode participar das faltas essenciais que 

abalam o universo espiritual do nosso tempo e ameaçam seu colapso. Desta forma, a educação 

é válida em concreto, é feita com vista a um projeto de ser humano e de comunidade. 

 

Neste momento crucial da história se produz um fenômeno dos mais curiosos: 

acusa-se a arte de estar em crise, de se ter desumanizado, de ter explodido 

todas as pontes que a uniam ao continente do homem. Quando é exatamente 

o contrário, tomando-se por uma arte em crise o que em rigor é a arte da crise. 

(SABATO, 1982, p.29). 

 

Sábato afirma que, assim como existe um egoísmo individual, há um egoísmo da 

comunidade. As instituições de ensino deveriam atender às necessidades espirituais de cada 

um, resgatando os valores perdidos pela desumanização que causou a ciência generalizadora. 
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Quando questionado por Carlos Catania se a concepção trágica da existência fornece 

conteúdo a uma grande parte da literatura do pós-guerra, Sábato contesta com a observação: “E 

veja quais são os temas centrais: a angústia, a solidão, a incomunicabilidade, a loucura, o 

suicídio. O universo, visto deste modo, é um universo infernal, porque viver sem crer em 

qualquer coisa é como cumprir o ato sexual sem amor. ” (SÁBATO, 1991, p.125).  Em torno 

dessa perspectiva, buscando levar a reflexão ao leitor, foi escrito o romance O túnel, drama de 

cunho existencialista embutido numa narrativa policial, narrada em primeira pessoa. 

 

Eu não veto este gênero de literatura, e até me animo a lê-la quando é 

excepcional. Acho que as obras que, nesta catástrofe total da espécie, podem 

demonstrar precisamente o drama do homem e contribuir para o seu sucesso, 

são as obras de ficção. Jaspers nos diz que os dramaturgos gregos introduziam 

em suas obras um sabor trágico que não somente comovia, mas transformava 

aos que assistiam ao sagrado espetáculo. Eles eram, deste modo, os 

educadores do seu povo, os profetas do seu ethos. No momento em que 

enfrentamos, hoje, a crise mais profunda de todos os tempos, este saber trágico 

reencontrou esta necessidade antiga e violenta. Esta catástrofe colocou o 

homem nas fronteiras finais de sua condição, onde reina a solidão, a 

incomunicabilidade, a tortura e a morte, a extrema miséria humana que os 

poetas registram dentro de uma nova mitologia do céu e do inferno. 

(SÁBATO, 1991, p.23) 

 

A obra começa com a confissão de um assassinato, onde o artista plástico Juan Pablo 

Castel revela ter matado María Iribarne, mulher por quem cultivou uma obsessão. “Enquanto 

eu escrevia esse romance, arrastado por sentimentos confusos e impulsos inconscientes, muitas 

vezes me detinha, perplexo, para avaliar o que estava saindo, tão diferente do que havia 

previsto.” (SABATO, 2006, p. 64 - tradução própria), relata o autor acerca da obra. 

Uma trajetória solitária do homem que não faz questão da socialização.  Que vê de 

relance uma mulher, diante de um de seu quadro que, não por acaso, retrata a situação de ambos. 

Na pintura, uma delicada jovem, diante do oceano, é entrevista pela fresta de uma janela quase 

completamente fechada, tela essa a qual o pintor demonstrava maior afeição.  

Pode-se dizer que a esperança pelo resgate da solidão, a busca por algo absoluto, 

alcançou o profundo desespero de Castel, e é em torno desse progressivo crescimento da 

obsessão do protagonista por María que analisaremos a narrativa, o contexto e as intenções da 

obra. Juan Pablo Castel esvaziara sua melancolia através do relato do crime, da mesma forma 

que o autor confessara esvaziar-se ao escrever a obra. 
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O romance retrata as faces mais obsessivas da paixão, e esta pesquisa analisa as tensões 

de agressividade demonstradas através de uma desmedida ansiedade de Castel, fazendo-o 

confiar a outrem sua cura e transcendência. A quebra de expectativas e sua frustração são 

relatadas como um desespero. A emoção precedeu a lucidez, e havendo perdido o controle da 

situação, admitiu impulsos negativos, sublimando tensões com atitudes impensadas, bem como, 

demonstrando falta de controle e disfunções emocional e social, desordem essa provocada pela 

ameaça da perda de seu objeto ideal. O romance em forma de relato do personagem suscita uma 

segunda busca pela cura, por fim, através da fala, como uma atitude contra depressora e 

catártica. 

O autor frequentemente discorre sobre túneis em sua narrativa, tendo inclusive este 

léxico intitulam o romance. Cortázar (1998) defende, em sua Teoria do Túnel, a técnica 

desconstrucionista de sua poética. Uma perspectiva utilizada por autores para chamar a atenção 

para determinados conceitos. A teoria do túnel discorre que a agressão contra a linguagem 

literária, essa destruição de formas tradicionais tem a característica própria de um túnel; destrói 

para construir. Sábato (2005) defende que sua condição humana não é redutível esteticamente 

e que, portanto, a literatura falseia o homem que ela pretendeu manifestar em sua 

multiplicidade. Para o argentino, o título é a metáfora essencial do livro.  De acordo com o 

Dicionário de Símbolos, um túnel é uma: 

 

Via de comunicação, coberta e escura, na superfície, subterrânea ou 

supraterrestre, que conduz, através da escuridão, de uma zona de luz a outra; 

via de passagem que encontramos em todos os ritos de iniciação. Quantas 

vezes os sonhos apresentam fantasmas de túneis escuros e intermináveis! 

Símbolo de angústia, de espera inquieta, de medo das dificuldades, de 

impaciência em satisfazer um desejo. (CHEVALIER; GHEERBRANT, 1993, 

p.915). 

 

O romance é um elo entre o escritor e leitor, que interligados pela leitura, dão vida à 

história. Além de confirmar traços autobiográficos na criação de seus livros, o autor atesta a 

necessidade de conhecimentos psicanalíticos na análise de suas obras. “A diferença entre um 

escritor que cria um personagem louco e um louco está no fato de que o escritor pode voltar da 

loucura. ” (SABATO, 2006, p. 22, tradução própria), assume Sábato a responsabilidade, 

mostrando, porventura, a literatura como uma boa forma de vivê-la e aproveitá-la, pois a 

loucura do escritor é a escuta, a elaboração da obra, onde ele deixa aflorar a criatividade. O 

autor pode entrar na loucura e emergir ao terminar o texto, já o personagem está 
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inexoravelmente mergulhado nele. “Todo romance é uma autobiografia, não no sentido trivial 

e literal do termo. Os personagens de um romance são tão autobiográficos como os de um 

sonho, embora sejam monstruosos e aparentemente tão desconhecidos que aterrorizam o 

próprio sonhador.” (BARONE, 2005, p.147) 

Conforme a citação, Sábato deixou subtendido em entrevista à Barone que poderia haver 

traços do autor em Juan Castel, e que os frutos do sonho (o livro) aterrorizariam e questionavam 

o sonhador (escritor).  Encontramos nele uma preocupação acerca do ser e do seu destino.  Para 

o autor, os grandes romances, embora não estejam escritos em versos, oferecem sempre grandes 

momentos poéticos: 

 

O romance é como um continente. É preciso, de repente, cruzar pântanos ou 

vastos lamaçais, ou percorrer longos caminhos com poeira e barro para chegar 

a um lugar encantador. O romance é extenso comparado com o conto que o 

que deve haver entre o começo e o fim dessa ilha difusa que se entrevê no 

início é difícil de prognosticar. Seria muito arriscado e temível. (...) A ficção 

se parece com a vida nós nos movemos em direção a certos fins obsessivos. ” 

(Ibidem, p.148). 

 

Como supracitado, segundo o autor, todo romance profundo é autobiográfico, não no 

sentido banal da palavra. Carlos Catania, indagou Ernesto Sábato, na obra Meus Fantasmas, 

sobre a concepção e possível catarse de seu primeiro romance, diante da sua trajetória de 

incomunicabilidade e solidão (semelhança com Juan Pablo Castel): 

 

O romance foi escrito em primeira pessoa, e a tentação imediata do leitor é 

evidentemente a de passar que ela não exprime nem mais nem menos do que 

as ideias, os sentimentos e fobias do autor. Não foi por isso que eu a escrevi 

na primeira pessoa; foi por motivos bem mais complexos: eu quis enredar o 

leitor no turbilhão em que agia Castel. Este é um paranoico, convencido como 

todos paranoicos. Num primeiro nível, é a confissão de um criminoso que 

mata por ciúmes. E em um nível mais profundo, é o drama da solidão, da 

comunicação, da procura do Absoluto. Se a primeira leitura fosse boa, a obra 

não passaria de um romance psicológico. Ora, eu tinha uma outra ambição, 

não somente neste, mas nos outros que publiquei. O túnel é a narrativa de um 

paranoico. Esse tipo de personagem exigiu, para ser convincente, que ele não 

se ocupe senão de sua obsessão. Ele não quer, nem entende, nem menciona 

aquilo o que tem a ver com sua paixão esquiva e exclusivista. Dentro daquela 

dimensão eu posso ou não me identificar com Castel? Nenhum episódio da 

narrativa é pura e simplesmente extraído da vida real. A começar pelo crime: 

até o presente, eu não matei ninguém- ainda que não me tenha faltado vontade. 

E é provável que sejam tais vontades que expliquem, por boa parte, o crime 
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de Castel. Ele representa um momento ou uma faceta do meu Eu, ao passo que 

um outro momento talvez seja apresentado por Maria. Castel exprime, 

suponho eu, o lado adolescente e absolutista; Maria o lado amadurecido, 

relativista. E Allende também representa algo de mim, bem como Hunter. 

Tudo isso com um bocado de “talvez”.  (SÁBATO, 1991, p.168 – 169) 

 

O Túnel contém 39 capítulos. No relato do personagem, estão descritos ambientes 

argentinos como o Salão Primavera de 1946, Companhia T., o Café Marzotto, a Praça França, 

a Estação, Recoleta, Centenário, Puerto Nuevo, o Correio Central, a casa de Hunter, o ateliê de 

Castel e a casa de María. Durante o tempo cronológico do romance (não identificado), o 

protagonista vive apenas dentro de uma prisão. A obra não especifica questões temporais, mas 

o quadro Maternidade, de autoria do protagonista, o qual foi motivo pelo início da relação 

amorosa, estava exposto no Salão Primavera de “1946” (provavelmente, ano que se inicia o 

tempo psicológico). 
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3. DESESPERO E RESISTÊNCIA: A FORÇA DA CRISE 

Peço a vocês que paremos para pensar na grandeza que ainda podemos 

pretender se ousarmos avaliar a vida de outra maneira. Peço a nós essa 

coragem que nos situa na verdadeira dimensão do homem. Todos, repetidas 

vezes, fraquejamos. Mas há uma coisa que não falha, e é a convicção de que 

– unicamente- os valores do espírito podem nos resgatar deste terremoto 

que ameaça a condição humana.  Ernesto Sábato  

O dilema existencial, ser ou não ser shakespeariano (Hamlet) do final do século XVI 

para o início do XVII, alcançou o gênero romanesco a partir do século XIX com o russo Fiódor 

Dostoiévski em Memórias do Subsolo (1864), seu primeiro romance existencialista. Duas 

décadas depois, o alemão Nietzsche também escreveu, entre 1883 e 1885, sobre ideias de 

absurdo e existência em Assim falou Zaratustra, sendo os precursores do gênero. No início do 

século XX, Kafka apresenta Metamorfose (1915), contudo, foi reconhecido como romance 

existencialista e estudado a partir de Jean-Paul Sartre e Albert Camus, década de 40, 

influenciado pelo contexto da segunda guerra - mesma época em que Ernesto Sábato lançou O 

túnel (1948).  Acerca da teoria filosófica existencialista, Soren Kierkegaard ganhou o título de 

“pai do existencialismo” ao introduzir a crítica existencial em seu livro Temor e Tremor (1843). 

Sob pseudônimo de Johannes de Silentio, dissertou a partir da análise do dilema de Abraão - 

literatura de tradição bíblica-, sobre o sacrifício de fé que envolveu a oferta de seu filho Isaac 

para Deus. 

Kierkegaard (1974) defende que o indivíduo é obrigado a fazer opções para existir, onde 

existir implica em angústia e desespero. Essa obrigação de escolher, assim como o risco a que 

se está exposto, desespera. O filósofo, analisando a existência humana, percebe que se processa 

em três estágios: estético, ético e religioso (não se tratam de estados que todos os indivíduos 

passariam sucessivamente, mas opções que cada um realiza no decorrer da existência). Seriam 

dimensões importantes da vida nas quais só é possível se estabelecer por meio de escolhas e 

decisões nos levam a fluir de um estado a outro - como um salto. 

No estado estético, essa possibilidade de vida está relacionada ao imediato, quando o 

indivíduo ainda não possui um comprometimento consciente com as escolhas que a vida 

possibilita, não se dando conta da importância de escolher com discernimento. Ele escolhe tudo 

e nada ao mesmo tempo, vive de conquistas, vivencia o prazer e sente fascinação pelo instante. 

A figura do Don Juan, pode ser considerado um arquétipo desse indivíduo, que vive de 

conquistas. Em O túnel, está representado por María Iribarne. Para Kierkegaard, o desespero 

está no indivíduo foge de si mesmo, por meio dos desejos, não sedando conta de que possui um 

“eu”.  
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O indivíduo no estado ético tem uma vida coerente e regrada, que é regulada pelo dever. 

O princípio ético é constituído pela escolha de cada indivíduo. O abandono da vida estética para 

aderir-se à ética é realizado por uma escolha caracterizada pela seriedade. É um salto.  O estado 

religioso é o estado mais elevado da existência. Trata-se do momento de transcendencia. O 

indivíduo religioso prefere a fé ao prazer estético, que o faz distanciar-se de si mesmo, e aos 

mandamentos éticos, que o obrigam a ter uma vida social, mas que também o impedem de ser 

ele mesmo e de constituir sua subjetividade em um exercício de liberdade. Para o filósofo, o 

estado religioso representa a existência autêntica e completa. 

Ele considera que podemos permitir a libertação dos enfermos através da fala, das 

palavras, libertando-os de sua doença chamada desespero, esse é o papel principal do saber 

filosófico: “ousamos ser nós próprios, ousamos ser um indivíduo, não um qualquer, mas este 

que somos, só face a Deus, isolado na imensidade do seu esforço e da sua responsabilidade. ” 

(KIERKEGAARD,1979, 1974, p.189).  

Adotando como base teórica o existencialismo kierkegaardiano, analisamos a poética 

da crise e angústia de Ernesto Sábato em O Túnel, o qual o autor apresenta a sua literatura como 

análise da existência e o romance como condição ambígua e angustiada da alma. Relacionando 

os apontamentos com a realidade do autor (relações entre os “Sabatos” (escritor, cientista, 

pintor). Assim, compreenderemos como sua angústia alcança uma pedagogia, ao identificarmos 

as marcas de sua vida que comprometeram a melancolia de sua identidade literária. 

Semanticamente, a estrutura narrativa de O túnel não constrói uma imagem de resistência. 

Porém, a forma do texto denota a necessidade dessa reflexão. 

O sintoma de superação (ressignificação) está no início do livro: a confissão do 

assassinato. 

Sim, tenho alguma esperança, talvez justamente porque minha vida me parece 

trágica e negra. Em um mundo perfeito, não haveria nenhuma necessidade – 

psicológica ou espiritual- de esperança: se a esperança nasceu e renasceu após 

cada calamidade, é que em geral nós continuamos vivos [...] Ora, é muito 

difícil não cair no desespero se nós afastarmos desta existência a crença em 

Deus, pois ficaremos então abandonados em um mundo provado de sentido, 

que se agarra a uma morte definitiva. Dostoiévski salvou-se do desespero 

total, como se salvou Kierkegaard, porque finalmente ele acreditou em Deus.  

[...] Salvaram-se também aqueles que como Nietzshe, Rimbaud e outros 

indomáveis ateus, vendo em Deus um inimigo, pois que se Ele existe como 

inimigo, é preciso primeiramente que Ele exista. Mas para um existencialista 

ateu como Sartre, parece que ele não tinha outra saída exceto o puro desespero.  

(SÁBATO, 1991, p.124) 
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Eliane Moraes discorre no prefácio de A história do Olho (2003, p. 12) sobre o 

posicionamento do escritor Bataille: “uma vez vislumbrada a possibilidade libertadora de 

transformar a substancia da vida em matéria textual, o autor pôde dar curso livre aos excessos 

de sua imaginação, realizando no plano simbólico as estranhas exigências que o atormentavam. 

” Ao concordar com a crítica literária direcionada ao francês, defendo que do mesmo modo, a 

narrativa sabatiana evidencia a posição pessoal de um escritor que toma posse de suas ideias, 

vivendo entrelinhas. 

 

Será possível vivermos se que a vida tenha sentido perdurável¿ Camus, 

percebendo a magnitude do que se perdeu, diz que o grande dilema do homem 

é saber se é possível ou não ser santo sem Deus. Mas como Kirilov já havia 

genialmente proclamado, “se Deus não existe, tudo é permitido”. Sartre deduz 

essa famosa frase a total responsabilidade do homem, ainda que, como ele 

próprio disse, a vida seja um absurdo. Esse ápice do comportamento humano 

tem sua máxima expressão na solidariedade, mas quando a vida é sentida 

como um caos, quando já não há um Pai que nos faça sentir irmãos, o sacrifício 

é despojado do fogo que o alimenta. (SABATO, 2008, p.37) 

 

Albert Camus produziu O estrangeiro em 1942, romance existencialista, na mesma 

época que Ernesto Sabato escreveu O túnel. Ambos contextualizados pelo pós-guerra, ambos 

autores tendo saído da França e voltado aos seus países de origem: Argélia e Argentina. Os dois 

romances possuem narrativas parecidas e o Meursault, protagonista do Camus, também é um 

anti-herói rebelde, assassino, com instabilidade emocional e racional. As duas obras refletem a 

essência contraditória e perversa do ser humano. 

 

A existência me parecia, assim como ao personagem de A náusea, um 

insensato, gigantesco e gelatinoso labirinto; e, assim como ele, senti o anseio 

de uma ordem pura, de uma estrutura de aço polido, nítido e forte. Quanto 

mais era acossado pelas sombras do mundo noturno, mais me aferrava ao 

universo platônico, pois quanto maior é tumulto interior, mais inclinados nos 

sentimos a nos refugiar em alguma ordem. Assim, nossas buscas, nossos 

projetos ou trabalhos nos privam de ver os rostos que mais tarde se revelarão 

os verdadeiros mensageiros daquilo que procurávamos, e, ao mesmo tempo, 

as pessoas que devíamos ter acompanhado ou protegido. (SABATO, 2008, 

p.53) 

 

Confessou Sábato sobre seu tempo de crise e escrita literária, fazendo-se necessário 

mencionar a melancolia e a catarse também vividas pelo protagonista Antoine Roquentin do 
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romance A Náusea (2005), do Jean-Paul Sartre, obra que relata a vida de um historiador tão 

letrado e viajado quanto entediado e nauseado, que decide escrever a biografia de uma figura 

pitoresca, o marquês de Rollebon: “A verdade é que eu não posso soltar a minha caneta: acho 

que vou ter uma Náusea e tenho a impressão de retardá-la enquanto escrevo. (SARTRE, 2005, 

p.246)”. No que concerne ao existencialismo, Cortazar defende que esse não cultiva sua solidão 

como condição autêntica do homem, assume-a para transcendê-la; nisso está a luta, e nela a 

grandeza. 

No que tange ao estado de angústia, Kierkegaard defende que ela é uma qualificação do 

espírito que sonha, e pertence como tal à Psicologia. O homem é uma síntese do psíquico e do 

corpóreo. Porém, uma síntese é inconcebível quando os dois termos não se põem de acordo 

num terceiro. Este terceiro é o espírito. A angústia pode-se comparar com vertigem. Aquele, 

cujos olhos se debruçam a mirar uma profundeza escancarada, sente tontura. Deste modo, a 

angústia é a vertigem da liberdade, que surge quando o espírito quer estabelecer a síntese, a 

liberdade olha para baixo, para sua própria possibilidade, e então agarra a finitude para nela 

firmar-se. Nesta vertigem, a liberdade desfalece.  Quanto mais profundamente se angustia, tanto 

maior é o ser humano. Ela é a possibilidade da liberdade, só esta angústia é, pela fé, 

absolutamente formadora, na medida em que consome todas as coisas finitas, descobre todas 

as ilusões. Aquele que é formado pela angustia é formado pela possibilidade, e só quem é 

formado pela possibilidade está formado de acordo com sua infinitude.  

Segundo Jaspers (1968, p.11), “a esperança do homem, em vez de matar na 

transcendência a sua sede, fixa-se no mundo possível de transformação, crente na possibilidade 

de uma plenitude terrestre.” O devir das coisas do mundo em que ele parece insignificante como 

força transformadora da totalidade criou um específico sentimento de impotência; o homem 

sente-se cativo do curso das coisas que ele julgara poder dirigir. O problema da situação do 

homem, bem como do resultado do seu devir e do risco do seu futuro, é hoje, mais do que 

nunca, urgentemente equacionado. 

Kierkegaard (2015) defende que desesperar de si próprio, querer, desesperado, libertar-

se de si próprio, tal é a fórmula de todo o desespero, e a segunda: querer, desesperado sê-la, 

reduz-se àqueles, como atrás reduzimos, ao desespero no qual alguém quer ser ele próprio, 

aquele em que se recusa a sê-lo. Quem desespera quer, no seu desespero, ser ele próprio. Em 

vez de reportar o possível à necessidade, o desejo persegue-o até perder o caminho de regresso 

a si próprio. Na melancolia, sucede o contrário de maneira idêntica. O homem possuído por um 

amor melancólico empenha-se em perseguir um possível da sua angústia, que acaba por afastá-
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lo de si próprio e o faz morrer nessa angústia ou nessa mesma extremidade, na qual ele tanto 

receava perecer.   

Em Migalhas filosóficas, Kierkegaard (1997) relaciona melancolia à solidão, 

dissertando que a infelicidade não consiste em que os amantes não possam ficar juntos, mas em 

que não consigam compreender-se. Pois aí reside a insondável do amor: em querer, não como 

brincadeira, mas seriamente e em verdade, ser igual à pessoa amada; e esta é a onipotência 

decisiva do amor. 

Em O Desespero Humano, Kierkegaard (2010, p.31) profere que a ideia de desespero 

como “doença mortal” deve ser tomada num sentido particular. Ao pé da letra significa um mal 

cujo termo é a morte, e serve então de sinônimo de uma doença da qual se morre. Mas não é 

neste sentido que se pode designar assim o desespero; porque, para o cristão, a própria morte é 

uma passagem para a vida. Desse modo, a nenhum mal físico ele considera “doença mortal”. A 

morte põe termo às doenças, mas só por si não constituiu o termo. Quando o perigo cresce a 

ponto de a morte se tornar esperança, o desespero é o desesperar de nem sequer poder morrer. 

Quem desespera não pode morrer; “assim como um punhal não serve parar matar 

pensamentos”, assim também o desespero, verme imortal, fogo inextinguível, não devora a 

eternidade do eu, que é o seu próprio sustentáculo. 

O filósofo defende que o desespero é uma categoria do espírito, suspensa na eternidade, 

e um pouco de eternidade entra por consequência na sua dialética. O desespero que se perde no 

infinito é, portanto, imaginário, informe; porque o eu não tem saúde e não está livre de 

desespero, senão quando, tendo desesperado, transparente a si próprio, mergulha até Deus. O 

desespero vê por si só que fraqueza é dar tanto valor ao temporal, que fraqueza é despertar. Mas 

em vez de obliquar declaradamente do desespero para a fé, humilhando-se perante Deus sob 

essa fraqueza, mergulha no desespero e desespera dela. Devido ao que o seu ponto de vista 

muda: cada vez mais consciente do seu desespero, já sabe agora que desespera quanto ao eterno, 

que desespera de si próprio, da sua fraqueza de dar tanta importância ao temporal, o que para o 

seu desespero equivale à perda da eternidade e do seu eu. Falando de Resistência às crises, 

Sábato (2008) pede que 

Paremos para pensar na grandeza que ainda podemos pretender se ousarmos 

avaliar a vida de outra maneira. Peço a nós essa coragem que nos situa na 

verdadeira dimensão do homem. Pois, todos fraquejamos. Mas há uma coisa 

que não falha, e é a convicção de que – unicamente - os valores do espírito 

podem nos resgatar deste terremoto que ameaça a condição humana. 

(SABATO, 2008, p.13) 
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Para o autor, “o homem está perdendo o diálogo com os demais e o reconhecimento do 

mundo que o rodeia, quando é nele que se dá o encontro, a possibilidade do amor, os gestos 

supremos da vida.” (Ibidem, p.14). 

O argentino ainda afirma que o homem se expressa para chegar aos outros, para sair do 

cativeiro de sua solidão. Sua natureza de peregrino é tal que nada preenche seu desejo de 

expressão. Trata-se de um gesto inerente à vida, que nada tem a ver com a utilidade, que 

transcende qualquer possibilidade funcional. Segundo o autor de O túnel, a coragem nos falta 

quando estamos sozinhos e isolados, mas não quando mergulhamos na realidade dos outros de 

tal maneira que é impossível voltar atrás. Unidos na entrega aos outros e no desejo absoluto de 

um mundo mais humano, resistamos. Isso bastará para esperarmos o que a vida nos deparar.  

Sabendo-se que, o existencialismo defende que o ser humano vive em busca de sentidos, 

e que suas ações são também consequências de seus questionamentos, a essência da vida não 

seria pauta esquecida. Alguns, inclusive, enfatizam esse questionamento dando ênfase a sua 

situação como indivíduo e homem concreto, deixando que essa busca influencie sentimentos, 

emoções e assumam as rédeas da ansiedade, preocupações e satisfações. 

4. SOLIDÃO E MELANCOLIA EM O TÚNEL 

Parece cocaína, mas é só tristeza, talvez tua cidade  

Muitos temores nascem do cansaço e da solidão  

E o descompasso e o desperdício herdeiros são  

Agora da virtude que perdemos 

Há tempos tive um sonho 

Não me lembro, não me lembro 

E há tempos nem os santos têm ao certo  

A medida da maldade 

Há tempos são os jovens que adoecem  

Há tempos o encanto está ausente  

E há ferrugem nos sorrisos  

E só o acaso estende os braços  

A quem procura abrigo e proteção 

 

Renato Russo 

A canção Há tempos, destacada em epígrafe, do compositor e poeta brasileiro Renato 

Manfredini Júnior, popularmente chamado Renato Russo, foi lançada no final da década de 80 

que, apesar da diferença temporal da primeira edição do livro O túnel, retratam a realidade 

moderna. O Eu lírico de ambos falam da angústia oportunizada pela solidão.  A tristeza 

usurpando os sonhos. O encanto, assim como o sonho, também está ausente. Como muitos estão 

na mesma situação, não há para quem estender os braços.  
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Esta comparação é oportuna, ainda que em gêneros distintos, para introduzir e ratificar 

que a solidão (o sentir-se sozinho que, não necessariamente, implique na ausência de 

companhia) é fonte da carência e melancolia.  

Para Freud (2014, p.47), a melancolia se caracteriza por um desânimo profundamente 

doloroso, uma suspensão do interesse pelo mundo externo, perda da capacidade de amar, 

inibição de toda atividade e um rebaixamento do sentimento de autoestima.  

Porém, é preciso pensar na tristeza como fase, como processo educativo e maturacional, 

não como condição permanente, para evitar que se culmine em inconsequências, como a do 

protagonista Juan Pablo Castel (assassinato) e da María Iribarne (manipulação). Bem como 

também defendera Shopenhauer (2015) descrevendo sua metafísica em Parerma e 

Paralepopena (Aforismos para a sabedoria da vida): 

 

O isolamento e a solidão têm seus males, mas, apesar de não podermos senti-

los de uma só vez, ao menos podemos investiga-los. A sociedade, pelo 

contrário, é insidiosa; oculta males intensos, às vezes irreparáveis, detrás de 

uma aparência de passatempos, de conversas, de entretenimentos sociais e 

outras coisas semelhantes. Um estudo importante para a juventude seria 

aprender a suportar a solidão, visto que é a fonte de felicidade e de paz de 

espírito. (SCHOPENHAUER, 2015, p.66) 

 

O problema da identidade ocupa um lugar central nas perturbações que testemunhamos 

hoje. Por isso, faz-se necessário reconhecer e estudar certos comportamentos anímicos 

humanos. O leitor que se identifica com a ficção, corre o risco de reproduzi-la, dessa forma foi 

nomeada o “Efeito Wherther”, associado ao grande número de suicídios logo após o lançamento 

da primeira edição de Os Sofrimentos do Jovem Werther, do alemão Johann Wolfgang von 

Goethe. Houve uma extraordinária influência da obra na cultura alemã do século XIX, através 

da reflexão sobre os sonhos, a possibilidade de libertar a alma humana do sofrimento e a 

importância do Eros. 

Efeito que pode continuar ocorrendo na atualidade e a leitura não ser, necessariamente, 

ligada à consequência, é definido como a emulação de um outro ato que a o autor tem ciência, 

devido a tradição e conhecimentos locais ou a representações dos atos originais em diferentes 

meios de comunicação, entre eles, o livro. Na ausência de fatores de proteção (a mediação da 

leitura por um professor), a ficção representativa da crise pode servir como um gatilho à 

fragilidade do leitor. 
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A crise e melancolia não é algo recente nas narrativas, desde os filósofos gregos o 

assunto é narrado através da literatura, sob contextos distintos. Porém, o pós-guerra trouxe de 

forma recorrente o estudo no último século. Em A hora da estrela, o narrador de Clarice propõe 

a reflexão: “Os que me lerem, assim, levem um soco no estômago para ver se é bom. A vida é 

um soco no estômago.” (LISPECTOR, 1998, p.83). Defendendo, a autora, a necessidade da 

percepção de realidade, como uma angústia precedente do amadurecimento. O processo de sair 

do eixo proporcionaria a aquisição de foco e equilíbrio. Para Costa Lima (2017), “o mecanismo 

da vida humana costuma supor o desacerto entre a meta e o tempo de sua realização. O tempo 

é a atmosfera que envolve a melancolia.” Segundo o crítico, os historiadores ressaltam que o 

lugar originário da bílis negra é o cérebro, e o distúrbio melancólico é causado ou por se 

espalhar pelo restante do corpo ou por sua imprópria combustão. 

Faz-se necessário trabalhar esses “conturbados” romances por uma vertente 

psicanalítica, já que a psicanálise propõe analisar o modo de encarar a personalidade e a 

natureza humana. Método que propõe a cura pela fala, uma vez que a linguagem verbal traz 

elementos do inconsciente que são observados e interpretados. 

 

A psicanálise pode ser concebida como uma tentativa de dar um sentido ao 

que aparentemente não tem sentido, ou de procura-lo exatamente onde não se 

supunha que ele pudesse estar. As primeiras obras publicadas por Freud são 

relativas aos fenômenos que pareciam então serem desprovidos de sentido: os 

sonhos, os esquecimentos, os lapsos, os atos falhos. (BRABANT, 1977, p.16). 

 

Freud construiu uma teoria provando que o inconsciente se manifesta pela linguagem, 

que existe uma cadeia mental, sendo que cada ato psíquico está ligado a outro. O que fica no 

inconsciente é uma representação de objeto investido de uma potência (força que o faz se 

representar). Falar sobre problemas - mesmo não sendo uma tarefa fácil - em geral, é um passo 

para a conquista do bem-estar mental. Pois, conteúdos que podem estar armazenados no 

inconsciente, tornaram à consciência e são enfrentados. 

Buscando essa melhoria, Werther e Juan Castel sublimaram na escrita. O primeiro 

escreveu o relato do crime, o segundo confessou a angustia que vivera por epístolas. Para Freud 

(DRG, 127), “poetas e romancistas são nossos preciosos aliados, e seu testemunho deve ser 

altamente estimado, pois eles conhecem muitas coisas entre o céu e a terra, com que nossa 

sabedoria escolar não poderia ainda sonhar. Nossos mestres conhecem a psique porque se 

abeberaram em fontes que nós, homens comuns, ainda não tornamos acessíveis à ciência. O 
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autor reconhece que O túnel é a narrativa de um paranoico e que sua intenção ao retratá-lo ia 

além da narrativa: 

 

Esse tipo de personagem exigiu, para ser convincente, que ele não se ocupe 

senão de sua obsessão. Ele não quer, nem entende, nem menciona aquilo o 

que tem a ver com sua paixão esquiva e exclusivista. [...]Esta nouvelle foi 

escrita na primeira pessoa, e a tentação imediata do leitor é evidentemente a 

de passar que ela não exprime nem mais nem menos do que as ideias, os 

sentimentos e fobias do autor. Não foi por isso que eu a escrevi na primeira 

pessoa; foi por motivos bem mais complexos: eu quis enredar o leitor no 

turbilhão em que age Castel. Este é um paranoico, convencido como todos 

paranoicos. Num primeiro nível, é a confissão de um criminoso que mata por 

ciúmes. E em um nível mais profundo, é o drama da solidão, da comunicação, 

da procura do Absoluto. Se a primeira leitura fosse boa, a obra não passaria 

de um romance psicológico. Ora, eu tinha uma outra ambição, não somente 

neste romance, mas nos outros que publiquei. (SABATO, 1991, p.168) 

 

Sobre o caráter manipulador de María Iribarne e a obsessão de Juan Castel, ambos 

desaprenderam a encarar a solidão da alma. Fizeram da ausência do absoluto a insustentável 

fraqueza. Em O túnel, a visão do personagem principal em relação à psicanálise é 

fundamentalmente irônica e questionadora. Embasado na ansiedade e volúveis sentimentos, 

Juan Pablo Castel expõe sua história intensamente, ao revelar mistérios de sua mente e o 

progressivo dano à Maria, com expressividade, proporciona emoções e confrontamento com o 

leitor: 

 

Eu poderia calar os motivos que me levaram a escrever estas páginas de 

confissão; mas, como não estou interessado em passar por excêntrico, direi a 

verdade, que de resto é bastante simples: pensei que elas poderiam ser lidas 

por muita gente, já que agora sou famoso; e, embora não tenha ilusões acerca 

da humanidade em geral, nem dos leitores destas páginas em particular, 

anima-me a tênue esperança de que alguma pessoa chegue a me entender. [...] 

existiu uma pessoa que poderia me entender. Mas foi, justamente, a pessoa 

que matei (SABATO, 2000, p.11) 

 

Desabafa ele escrevendo para um público pelo qual teme que não o entenda, mas 

promete não ocultar nenhum fato de seu testemunho. Segundo Lacan (1957), “um obsessivo é 

um ator que desempenha seu papel e segura um certo número de atos como se estivesse morto. 

O jogo a que ele se entrega é uma maneira de colocá-lo ao abrigo da morte. É um jogo vivo que 
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consiste em mostrar que ele é invulnerável”. Apesar de muito confuso, Castel insistia em 

demonstrar firmeza e atitude, como evidenciado nas primeiras páginas do livro: “Bastará dizer 

que sou Juan Pablo Castel, o pintor que matou María Iribarne; suponho que o processo está na 

lembrança de todos e que não serão necessárias maiores explicações sobre minha pessoa.” 

(SABATO, 2008, p.7) 

De acordo com o relato, a procura pelo reencontro foi o início de sua obsessão, ele a 

buscou incansavelmente em meio à população de Buenos Aires: “Durante os meses que se 

seguiram, só pensei nela, na possibilidade de revê-la. E, de certo modo, só pintei para ela. Foi 

como se a pequena cena da janela tivesse começado a crescer e a invadir toda a tela e toda a 

minha obra.” (SABATO, 2008, p. 13). 

Podemos dizer que o caráter do protagonista, demonstrado ao longo da narrativa, veio 

acompanhado da desesperança, isolamento, solidão, obsessão, amor, ciúme, raiva, morte: 

 

Não, nem sequer esse muro era sempre assim: às vezes voltava a ser pedra 

negra, e eu então não sabia o que se passava do outro lado, o que era dela 

nesses intervalos anônimos, que estranhos fatos ocorriam; e até pensava que 

nesses momentos seu rosto mudava e que um gesto de escárnio o deformava 

e que havia talvez riscos trocados com outro e que toda a história dos 

corredores era uma ridícula invenção ou crença minha e que, em todo caso, 

havia um só túnel, escuro e solitário: o meu, o túnel em que transcorrera minha 

infância, minha juventude, toda a minha vida. E num desses trechos de muro 

de pedra eu tinha visto essa moça e tinha pensado ingenuamente que ela vinha 

por outro túnel paralelo ao meu, quando na realidade pertencia ao vasto 

mundo, ao mundo sem limites dos que não vivem em túneis. (SABATO, 2000, 

p. 143) 

 

Em seu segundo encontro, ele já escancara intensa emoção: “A senhora pensa que isto 

é coincidência, mas não é coincidência, não existem coincidências. Tenho pensado na senhora 

durante vários meses. Hoje a encontrei na rua e a segui.” (SABATO, 2000, p.27).   

O pintor, que se retrata como tímido e introspectivo, também é intenso e reflexivo: “O 

mundo tinha sido, instante atrás, um caos de objetivos e seres inúteis. Senti que ele voltava a 

refazer-se a obedecer a uma ordem. Escutei-a mudo.” (SABATO, 2000, p. 28), confessa ao 

perceber nela alguém que sofre como ele.  Podemos dizer que a solidão de Castel, junto a seu 

isolamento e ansiedade, transformara-se em obsessão, considerando Maria o único pretexto que 

motivasse a existência de sua felicidade: “Só existiu um ser que entendia minha pintura. 
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Enquanto isso, estes quadros devem lhes confirmar cada vez mais seu estúpido ponto de vista. 

E os muros deste inferno serão, assim, cada dia mais herméticos.” (SABATO, 2000, p. 150) 

Castel se exalta e extrapola os limites do bom-senso, quando em uma discussão com 

Maria, a chama de “Puta”, o pintor não sabia como lidar com os mistérios da vida de Maria. 

Atestando sua personalidade obsessiva: 

 

Um dia a discussão foi mais violenta que de costume e cheguei a chamá-la de 

puta, aos gritos. Maria ficou muda e paralisada. Em seguida, lentamente, em 

silêncio, foi se vestir atrás do biombo das modelos; e quando eu, depois de me 

bater entre meu ódio e meu arrependimento, corri a lhe pedir perdão, vi que 

seu rosto estava banhado em lágrimas. Não soube o que fazer: beijei-a 

ternamente nos olhos, pedi-lhe perdão humildade, chorei diante dela, acusei-

me de ser um monstro cruel, injusto e vingativo (SABATO, 2000, p. 71) 

 

A obsessão está relacionada à ansiedade criada em resposta a uma situação estressante 

e dolorosa. Sobre a natureza mórbida da paixão amorosa, Luchesi (2007) defende que é um tipo 

de neurose histérica, também conhecida como uma psiconeurose de defesa onde a pessoa 

afetada é totalmente dependente emocionalmente não de um parceiro, mas da relação obsessiva 

em si. O obsessivo amoroso, enxerga na pessoa amada um ideal de relacionamento que só existe 

para ele. Devido a isso, podemos pensar que a obsessão amorosa é diferente do amor. Para Kehl 

(2014), a vicissitude bastante comum de se desejar o que não se deve e o que não se pode, o 

que não contribui para a valorização do ego, contribui decisivamente para a diminuição da 

autoestima dos neuróticos, quando não conduz a inibições que impedem os caminhos de 

desenvolvimento do ego, ou a solução de compromisso sintomáticas. 

Juan Pablo Castel confessou que sentira por Maria. Seu ódio e rancor foi advindo da 

insuficiente atenção oferecida por ela, afinal, segundo o pintor, ela compartilhava também com 

seu marido e primo. Castel descreve claramente seu desejo: tê-la somente para ele. 

Se encontra nesse conflito, e essa tormenta é refletida em suas ações “Minha cabeça é 

um labirinto escuro. Às vezes há como relâmpagos que iluminam alguns corredores. Nunca sei 

bem por que faço certas coisas. Não, não é isso...” (SÁBATO, 2000, p. 37). 

Apesar do contexto, Juan Pablo Castel e Maria Iribarne iniciam um caso ao notarem que 

ambos são solitários. O pintor demonstra exacerbado ciúme e a falta de comunicação entre eles 

não somam motivo suficiente para o distanciamento, mas transformava a relação cada vez mais 
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complicada: E tudo era tão atroz que, quando ela intuía que nos aproximávamos do amor físico, 

tentava evitá-lo. No final havia chegado a um completo ceticismo e tentava fazer-me entender 

que não era apenas inútil para o nosso amor, mas até pernicioso. (SÁBATO, 2000, p. 70) 

A moralidade de um desejo existe quando se consegue prover os meios, a possibilidade 

e recursos para que algo aconteça. Destacamos as impossibilidades que o protagonista 

encontrava para possuir a atenção de Maria, os instrumentos que não tivera, percebendo que 

sua expressividade amorosa não era suficiente para solucionar o dilema, seus atos começaram 

a infringir o princípio moral. Uma frustração amorosa pode causar excesso de ansiedade ou 

comprometimento emocional ao tentar canalizá-la para fugir desta realidade. E, por uma vez, o 

pensamento, alimentado pelo ódio, levará o protagonista à única ação objetiva que encontrara: 

o assassinato: “Então, chorando, cravei-lhe a faca no peito. Ela cerrou as mandíbulas e fechou 

os olhos e quando tirei a faca pingando sangue, abri-os com esforço e me olhou com um olhar 

doloroso e humilde. Um súbito furor fortaleceu minha alma e cravei muitas vezes a faca em seu 

peito e em seu ventre.” (SABATO, 2000, p. 148) 

Desiludido, o artista é dominado por sentimentos patológicos, chegando a matar a única 

mulher que se aproximou de sua alma. Efetivando o crime passional com facadas no útero 

(órgão que simboliza a fertilidade feminina, objeto de desejo masculino). O que atesta recalque 

do desejo sexual. Para Kehl (1987) 

 

A tendência agressiva não é apenas, como poderia parecer, um componente 

das pulsões de morte; ao mesmo tempo, o que impele uma pessoa ao contato 

com outra (s), ou com o mundo em geral, não são somente impulsos amorosos, 

de fusão e aceitação. O contato agressivo pode ser, por exemplo, uma tentativa 

de modificar o outro, ou o mundo, para torna-los mais compatíveis com o 

princípio do prazer. (KEHL, 1987, p.473) 

 

Já Brabant (1977) defende que a agressividade é a estase sexual que é tida como 

responsável por todas as suas manifestações anti-sociais destrutivas, sem que haja necessidade 

de recorrer a uma pulsão de morte. Para ele, a agressividade, originalmente a serviço da 

autoconservação, não faz senão colaborar na busca de satisfações vitais: não tem meta própria. 

É somente quando a satisfação vital procurada não é acessível que ela aparece ter uma, e busca 

uma destruição que seria procurada como meta. 
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Discorrendo sobre textanálise, Bellemin-Noel (1987) defende, que é através da literatura 

que tomamos consciência de nossa humanidade. Pois, só com a literatura que o homem 

interroga sobre si mesmo, sobre seu destino cósmico, sua história, seu funcionamento social e 

mental. Concluindo que a fala nos informa e a escrita nos forma, o discurso literário significa 

discurso desequilibrado sobre a realidade. O autor defende ainda, que a psicanálise opera sobre 

a linguagem, fator de verdade e alienação nas relações entre pessoas e no próprio interior da 

pessoa: o que me ensina ela sobe este lugar de exercício privilegiado da linguagem que é o 

conjunto da literatura. 

A primeira originalidade da teoria do inconsciente é ter mostrado que a separação entre 

as diversas atitudes e atividades do homem era superficial.  No que nos diz respeito, para que a 

psicanálise ajude a literatura a revelar uma verdade do discurso literário, a dotar este setor da 

estética de uma dimensão nova, a fazer ouvir uma fala diferente de maneira que a literatura não 

nos fale somente dos outros, mas do outro em nós. A finalidade da investigação torna-se então 

esta: descrever os princípios e o leque de meios que a psicanálise colocou à nossa disposição 

para nos permitir ler melhor a literatura.  A tarefa que desde sempre a crítica literária se atribuiu 

consiste em revelar esta falta ou este excesso: 

 

A doutrina psicanalítica apresenta-se de maneira quase análoga: um aparelho 

de conceitos que reconstroem o psiquismo profundo, e modelos de decifração. 

Se o corpo dos textos e o instrumental teórico pertencem a ordens diferentes 

da realidade (um material contra instrumentos de investigação), é preciso não 

perder de vista que a visão do mundo das belas-letras e a marcação dos efeitos 

do inconsciente funcionam do mesmo modo: são duas espécies de 

interpretação, maneiras de ler, digamos leituras. Literatura e psicanálise 

“lêem” o homem na sua vivência quotidiana tanto quanto no seu destino 

histórico. Elas se assemelham mais profundamente por excluírem qualquer 

metalinguagem: não há diferença entre o discurso que se faz sobre elas e os 

discursos que as constituem. Sabe-se que nunca chegaremos a nos desligar 

verdadeiramente daquilo de que falamos, e, entretanto, fixamos como 

finalidade chegar a verdades falando do homem que está falando. 

(BELLEMIN-NOEL, 1987, p.13) 

 

Para Ernesto Sábato (1991, p.126), em lugar de indagar como é possível, quando o 

mundo parece desprovido de sentido e a morte aparece como um fim total, se nós supusermos, 

ao contrário, que o mundo tem de ter um sentido, pois nós lutamos, pois que, embora o absurdo, 

nós continuarmos a agir e a viver, a construir pontes e obras de arte, a empreender trabalhos 

para as gerações futuras, a viver, simplesmente. Bem como defende Freud (TOT, 106) quando 
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disserta que “a arte é o único domínio em que a onipotência das ideias se manteve até nossos 

dias. Só na arte ainda acontece que um homem, atormentado por desejos, realize algo que se 

assemelhe a uma satisfação; e, graças à ilusão artística, este jogo produz os mesmos efeitos 

afetivos, como se fosse algo real. É com razão que se fala da magia da arte e que o artista é 

comparado a um mágico.” 

4.1 A relação intersemiótica entre as artes:  

Ernesto Sábato parte de sua existência para a construção de sua obra intelectual, do 

mesmo modo, traça rastros semiautobiográficos em sua literatura, sempre propondo o 

dialogismo entre as artes as quais se dedicou: pintura e literatura. 

 

A sublimação das pulsões é um destino comum, partilhado pelo artista e pelo 

pesquisador. A alegria do artista ao criar, “dar corpo às imagens de sua 

divagação”, e o prazer que o pesquisador encontra “na solução de um 

problema ou na descoberta da verdade” são atividades elevadas e refinadas; 

elas ajudam determinados indivíduos, pouco numerosos, a superar seus 

sofrimentos pessoais, a propiciar um pouco de felicidade e satisfação àqueles 

capazes de partilhar o gozo das obras do poeta, aos que se associam aos 

progressos da ciência. (MANGO, 2014, p. 229) 

 

Dentre suas telas, as mais conhecidas estão: “Dostoievski ”, “Virginia Wolf” , “Por qué 

gritará”, “Alquimista”  e “Autorretrato”. Ele sublimava sua alma inquieta, conturbada pela 

solidão de sua época, entrevendo na modernidade os traços sociais que sua sensibilidade 

extremada não tolerava. Assim, como defendera Baudelaire (2007, p. 69), que a arte pura 

segundo a concepção moderna é criar uma magia sugestiva contendo ao mesmo tempo o objeto 

e o sujeito, o mundo exterior ao artista e o próprio artista. 

Ainda que a obra se sobreponha sobre a notoriedade de seu autor, alguns traços do 

caráter e ideias são inconscientemente registrados. Como registra as nobres palavras de 

Montaigne: “leitor, sou eu mesmo a matéria deste livro”. 

Para Sábato (1991, p.165), a arte é um bocado de coisas, mas em primeiro lugar, é uma 

tentativa desesperada de comunicação, por meio da linguagem, seja com a palavra, a pintura, 

ou a música, que ultrapassa a linguagem de todos os dias. O artista – aquele que se tornará um 

artista – é uma criança introvertida que se sente melancolicamente isolada e incompreendida. É 

curioso e paradoxal que sejam os gestos também interiorizados, as formas de expressão também 

desesperadamente solitárias que um dia lhe permitirão comunicar-se com leitores. É curioso 
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também, e igualmente paradoxal, que semelhante indivíduo, o mais introvertido desde o início, 

termine por ser, graças à sua parte, o mais extrovertido. Nas maiores obras de ficção, há ideias 

mas há também sonhos, símbolos e mitos, ali encontramos o homem na sua integridade. 

Para o argentino, cada arte tem seus objetivos e seus limites. E, coisa estranha, essas 

limitações não constituem uma debilidade, mas uma força, da mesma forma que, para empurrar 

um móvel, nos apoiamos em algo resistente. (SABATO, 1982, p.34). Com a consciência da 

relação intersemiótica entre as artes, na carreira do autor, analisaremos a tela (pintura) descrita 

no romance, visto que nela está a ponta do novelo pelo qual se desenrola todo o enredo: 

 

Todos saben que maté a María Iribarne Hunter. Pero nadie sabe cómo la 

conocí, qué relaciones hubo exactamente entre nosotros y cómo fui 

haciéndome a la idea de matarla. Trataré de relatar todo imparcialmente 

porque, aunque sufrí mucho por su culpa, no tengo la necia pretensión de ser 

perfecto. 

En el Salón de Primavera de 1946 presenté un cuadro llamado Maternidad. 

Era por el estilo de muchos otros anteriores: como dicen los críticos en su 

insoportable dialecto, era sólido, estaba bien arquiteturado. Tenía, en fin, los 

atributos que esos charlatanes encontraban siempre en mis telas, incluyendo 

"cierta cosa profundamente intelectual". Pero arriba, a la izquierda, a través 

de una ventanita, se veía una escena pequeña y remota: una playa solitaria y 

una mujer que miraba el mar. Era una mujer que miraba como esperando algo, 

quizá algún llamado apagado y distante. La escena sugería, en mi opinión, una 

soledad ansiosa y absoluta.  

Nadie se fijó en esta escena; pasaban la mirada por encima, como por algo 

secundario, probablemente decorativo. Con excepción de una sola persona, 

nadie pareció comprender que esa escena constituía algo esencial. Fue el día 

de la inauguración. Una muchacha desconocida estuvo mucho tiempo delante 

de mi cuadro sin dar importancia, en apariencia, a la gran mujer en primer 

plano, la mujer que miraba jugar al niño. En cambio, miró fijamente la escena 

de la ventana y mientras lo hacía tuve la seguridad de que estaba aislada del 

mundo entero; no vio ni oyó a la gente que pasaba o se detenía frente a mi 

tela.  

La observé todo el tiempo con ansiedad. Después desapareció en la multitud, 

mientras yo vacilaba entre un miedo invencible y un angustioso deseo de 

llamarla. ¿Miedo de qué? Quizá, algo así como miedo de jugar todo el dinero 

de que se dispone en la vida a un solo número. Sin embargo, cuando 

desapareció, me sentí irritado, infeliz, pensando que podría no verla más, 

perdida entre los millones de habitantes anónimos de Buenos Aires.  

Esa noche volví a casa nervioso, descontento, triste. Hasta que se clausuró el 

salón, fui todos los días y me colocaba suficientemente cerca para reconocer 

a las personas que se detenían frente a mi cuadro. Pero no volvió a aparecer.  

Durante los meses que siguieron, sólo pensé en ella, en la posibilidad de volver 

a verla. Y, en cierto modo, sólo pinté para ella. Fue como si la pequeña escena 

de la ventana empezara a crecer y a invadir toda la tela y toda mi obra. 

(SABATO, 2012, p. 12-13)12 

                                                             
12  Todos sabem que matei Maria Iribarne Hunter. Mas ninguém sabe como a conheci, que relações houve 
exatamente entre nós e como fui me acostumando à ideia de matá-la. Tentarei relatar tudo imparcialmente 
porque, embora tenha sofrido muito por culpa dela, não tenho a néscia pretensão de ser perfeito.  
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Nesta citação estão reunidos alguns novelos que se desenrolarão no decorrer da 

narrativa. Onde se encontra a primeira e mais significativa tensão poética narrada pelo 

protagonista Juan Pablo Castel: o seu encontro com María Iribarne. Sua paixão e vítima, quem 

motivou e deu vida ao relato. Fez nascer, deu luz à voz do narrador.  

Maria, no dia da exposição, assume a figura de uma “passante”, a figura de alguém que 

desperta o interesse, simplesmente, ao passar. Sua característica atípica foi observar 

atentamente a imagem –como uma espécie de identificação- na qual estava materializada a 

solidão, logo após desapareceu no meio da multidão. Essa fugacidade sentimental, a paixão à 

primeira vista, demonstram sintomas de melancolia, pois uma passante aparece e escapa 

rapidamente. Segundo Julia Kristeva, 

 

Para aqueles a quem a melancolia devasta, escrever sobre ela só teria sentido 

se o escrito viesse da melancolia. Tento lhes falar de um abismo de tristeza, 

dor incomunicável que às vezes nos absorve, em geral de forma duradoura, 

até nos fazer perder o gosto por qualquer palavra, qualquer ato, o próprio gosto 

pela vida. (KRISTEVA, 1989, p.11) 

 

Nos capítulos anteriores, Castel confessa e se declara réu do crime que cometera. Com 

discurso instável, declara que o orgulho e a soberba são as motivações que o levaram a escrever 

                                                             
No salão Primavera de 1946 expus um quadro chamado Maternidade. Seguia a linha de muitos outros anteriores: 
como dizem os críticos em seu insuportável dialeto, era sólido, estava bem estruturado. Tinha, enfim, os 
atributos que esses charlatães encontram em minhas telas, incluindo “certa coisa profundamente intelectual”. 
Mas no alto, à esquerda, através de uma janelinha, via-se uma cena pequena e remota: uma praia solitária e uma 
mulher fitando o mar. Era uma mulher que olhava como se esperasse alguma coisa, talvez algum chamado fraco 
e longínquo. A cena sugeria, na minha opinião, uma solidão ansiosa e absoluta. 
Ninguém reparou na cena: todos passavam os olhos por ela como se fosse secundária, provavelmente 
decorativa. Com exceção de uma única pessoa, ninguém pareceu entender que aquela cena era essencial. Foi no 
dia da inauguração. Uma moça desconhecida ficou muito tempo diante de meu quadro sem da importância, 
aparentemente, para a grande mulher em primeiro plano, a mulher que olhava o menino brincar. Em 
compensação, olhou fixamente a cena da janela, e enquanto o fazia tive certeza de que ela estava isolada do 
mundo inteiro: não viu nem ouviu as pessoas que passavam ou se detinham diante de minha tela. 
Observei-a o tempo todo com ansiedade. Depois ela desapareceu na multidão, enquanto eu vacilava entre um 
medo invencível e um desejo angustiante de chamá-la. Medo de quê ¿ 
Talvez fosse um pouco como o medo de apostar todo o dinheiro de que se dispõe na vida em um único número. 
Entretanto, quando ela desapareceu, senti-me irritado, infeliz, pensando que poderia não vê-la mais, perdida 
entre os milhões de habitantes anônimos de Buenos Aires. 
Essa noite voltei para casa nervoso, descontente, triste. Até o encerramento do salão, fui todos os dias, 
posicionando-me suficientemente perto para reconhecer as pessoas que paravam diante de meu quadro. Mas 
ela não apareceu mais. 
Durante os meses que se seguiram, só pensei nela, na possibilidade de revê-la. E, de certo modo, só pintei para 
ela. Foi como se a pequena cena da janela tivesse começado a crescer e a invadir toda a tela e toda a minha 
obra. (SABATO, 2008, 12-13) 
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a história, porém, com esperança de que pelo menos um único leitor o entenda, expressando a 

certeza, - enquanto rumina sentimentos:  de que houvera matado alguém que seria capaz de 

entendê-lo. Desde o primeiro capítulo o leitor tem acesso ao fluxo de consciência do narrador, 

caminhando entre o consciente e o inconsciente do pintor Juan Pablo Castel, que não dissocia, 

em seu relato, a realidade e o desejo.  

No primeiro parágrafo desse capítulo, o pintor demonstra reconhecer a necessidade do 

leitor de avaliar a história desde sua gênese, o momento em que conheceu Maria, e a evolução 

de suas emoções, quando nasceu a ideia de matá-la e seu processo evolutivo. Demonstra a 

realidade: imparcialidade e imperfeição. 

O Salão Primavera refere-se ao Salão Nacional de Artistas Plásticos, que durante muitos 

anos foi o evento de artes plásticas mais importante de Buenos Aires, o qual sempre ocorrera 

nos dias 21 de setembro, dia que antecede o início da primavera nos países do hemisfério sul. 

A informação de que a exposição da Maternidade fora no Salão Primavera de 1946, nos dá 

subsídios para afirmar que o tempo psicológico da narrativa teria início em setembro de 1946. 

Villari (2002, p. 52) apresenta um quadro referente à primeira parte do tratado Da 

natureza do homem (atribuído a Hipócrates ou a Políbio), no qual estão associados os humores, 

a tétrada pitagórica, o equilíbrio como saúde e o desequilíbrio como doença, a ideia 

empedocliana da relação com as estações do ano, assim como a aproximação antropológica. 

Acrescentando a associação dos períodos do homem às quatro idades: infância, juventude, 

maturidade e velhice. 

 

Quadro 01: RELAÇÃO ENTRE HUMOR, ESTAÇÃO E QUALIDADES 

Humor Estação Qualidades 

Sangue Primavera Quente e úmida 

Bílis Amarela Verão Quente e seca 

Bílis Negra Outono Fria e seca 

Fleuma Inverno Fria e úmida 

Fonte: VILLARI, Rafael Andrés. Literatura e Pisicanálise: Ernesto Sábato e a melancolia. Editora da UFSC, 

2002. 
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Partindo desse pressuposto, associemos à intertextualidade do nome da obra Maternidad 

correlacionada ao momento de sua exposição (início da primavera), como uma tentativa de 

resgatar a imagem materna e voltar à infância do narrador, tal como relatara em páginas 

anteriores, transparecendo melancolia: 

 

Cuando yo era chico y me desesperaba ante la idea de que mi madre debía 

morirse un día (con los años se llega a saber que la muerte no sólo es 

soportable sino hasta reconfortante), no imaginaba que mi madre pudiese tener 

defectos. Ahora que no existe, debo decir que fue tan buena como puede llegar 

a serlo un ser humano. Pero recuerdo, en sus últimos años, cuando yo era un 

hombre, cómo al comienzo me dolía descubrir debajo de sus mejores acciones 

un sutilísimo ingrediente de vanidad o de orgullo. Algo mucho más 

demostrativo me sucedió a mí mismo cuando la operaron de cáncer: Para 

llegar a tiempo tuve que viajar dos días enteros sin dormir. Cuando llegué al 

lado de su cama, su rostro de cadáver logró sonreírme levemente, con ternura, 

y murmuró unas palabras para compadecerme (¡ella se compadecía de mi 

cansancio!). Y yo sentí dentro de mí, oscuramente, el vanidoso orgullo de 

haber acudido tan pronto. (SÁBATO, 2011, p. 10).13 

 

Em sua descrição crítica do quadro, Castel afirma que ela fazia a mesma linha de muitos 

outras anteriores, “utilizando as palavras dos críticos charlatães: sólida, bem estruturada e com 

certa coisa profundamente intelectual”. Essa afirmação demonstra, de antemão, relutância à 

opinião crítica, ausência de empatia e dificuldade relacional. 

A descrição da “janelinha” remete à compreensão de permanência e imobilidade (janela 

não tem denotação de passagem, como uma porta), ao mesmo tempo, pode compreender 

esperança, visto que possibilita ventilação (ambiente interno), e vista para as paisagens alheias 

(externo). O narrador utiliza o substantivo no diminutivo, a única palavra lúdica sem 

adjetivação, diante de “cena pequena e remota”, “praia solitária”, “chamado fraco e longínquo” 

                                                             
13 Quando eu era pequeno e me desesperava em face da ideia de que minha mãe haveria de morrer um dia (como 

passar dos anos) vem-se a saber que a morte não é somente suportável, como até reconfortante), não imaginava 

que ela pudesse ter defeitos. Agora que ela não existe, devo dizer que foi tão boa quanto um ser humano pode 

chegar a sê-lo. Mas recordo, de seus últimos anos, quando eu já era um homem, como de início era doloroso para 

mim descobrir sob suas melhores ações um sutilíssimo ingrediente de vaidade e orgulho. Algo mais ilustrativo 

aconteceu comigo mesmo quando ela foi operada de um câncer. Para chegar a tempo tive que dois dias inteiros 

sem dormir. Quando cheguei ao lado de sua cama, seu rosto de cadáver conseguiu sorrir-me levemente, com 

ternura, e murmurou umas palavras de compadecimento (ela se compadecia de meu cansaço!). E eu senti dentro 

de mim, obscuramente, o vaidoso orgulho de ter acudido tão rápido. Confesso esse segredo para que vejam até 

que ponto não me julgo melhor que os outros. 
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e “solidão ansiosa e absoluta”.  A mulher que olha através da janelinha esperava alguma coisa, 

havia uma pequena expectativa, sobrevivendo às circunstâncias. 

Ao observar María, Juan Castel percebeu que ela fixou o olhar exatamente no detalhe 

de sua pintura que ninguém mais conseguira enxergar. Era justamente o retrato de alguém à 

espera, olhando uma janela. Essa identificação e sensibilidade dela despertou prontamente o 

interesse do protagonista. Janela também simboliza essa narrativa, sendo uma espécie de túnel 

que interliga presente e passado, realidade e desejo, consciente e inconsciente, ela percorre os 

capítulos e está presente nas cenas mais intensas. Incluindo, o reencontro de María e Castel 

(que já havia pensado, planejado e replanejado indagá-la sobre a janelinha): “Imaginé entonces 

una pregunta tan directa que para lhegar ao punto que me interesaba (la ventana) casi se requería 

una larga amistad: una pregunta del género de: ¿Tienes interés en el arte? (SABATO, 2012, p. 

24)”. 

No penúltimo capítulo do romance (XXXVIII), a janela aparece em duas perspectivas. 

Primeiramente, Castel utiliza a grade da janela para subir, encontrar María e posteriormente 

matá-la: “Lo que sucedió luego lo recuerdo como una pesadilla. Luchando con la tormenta, 

trepé hasta la planta alta por la reja de una ventana…”14 Logo após, no último parágrafo, ele 

utiliza a figura da janelinha para descrever seus sentimentos na prisão, antagônicos aos descritos 

no começo do capítulo, desta vez, a janelinha o proporcionava esperança (não relacionada à 

solidão): “A través de una ventanita de mi calabozo vi como nacía un nuevo día, con un cielo 

ya sin nubes.” 15  

O pintor tinha afeição pela obra supracitada e, levando em consideração o que defende 

Baudelaire (2006): “Quanto mais beleza o artista lhe conferir, mais preciosa será a obra.” Ao 

conhecer María, Juan Castel percebeu que ela fixou o olhar em um detalhe de sua pintura que 

ninguém mais conseguira enxergar. Era o retrato de alguém desesperançado olhando uma 

janela, à espera. 

A passante ganhou a admiração do pintor por ser a pessoa a concentrar toda sua atenção 

na estimada tela. Ela demonstrou naqueles poucos instantes, elementos suficientes para o 

despertar do protagonista. No relato de Castel, a identificação se mostrou como alternativa 

pertinente para o fim de sua solitude. Contudo, ao notar ausência de reciprocidade desenvolve 

um quadro melancólico-obsessivo diante da ameaça de continuar na solidão, se tornou devoto 

                                                             
¹⁴O que aconteceu em seguida eu recordo como um pesadelo. Lutando contra a tormenta, escalei até o andar de 

cima pela grade de uma janela. Depois, caminhei pelo terraço até encontrar uma porta. 

¹⁵Através da janelinha de minha cela, vi nascer um novo dia, com um céu sem nuvens. 
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de seu objeto ideal, tendo-a como inspiração para sua arte, um modo de sublimação através da 

pintura.  Assim como descreve Freud (2012), no caso da melancolia: “a identificação narcísica 

com o objeto se torna então um substituto do investimento amoroso e disso resulta que, apesar 

do conflito, a relação amorosa com a pessoa amada não precisa ser abandonada.”. 

A ansiedade que sentira o narrador, envolve o leitor para prosseguir a leitura do relato. 

A fugacidade sentimental, a paixão à primeira vista, demonstram sintomas de melancolia, pois 

uma passante aparece e escapa rapidamente. É símbolo do eterno no transitório, como disse 

Baudelaire em O pintor da vida moderna: “Este solitário dotado de uma imaginação ativa, 

sempre viajando pelo grande deserto do homem (...) A modernidade é do transitório, o fugido, 

o contingente, a metade da arte, cuja outra metade é o eterno e o imutável.” (BAUDELAIRE, 

2006, p. 859). Nessa busca, María passou a representar o belo e sagrado. 

Castel não aceitou, nem compreendeu, a perda do objeto ideal (inalcançável). Não 

conseguiu esquecer o objeto perdido e demonstrou profunda inquietação tentando fugir da 

realidade. Chegando a mata-lo, por não poder possuí-lo. Tal como relata a literata e psicanalista 

Maria Rita Kehl: “O amor que mata, na verdade, paixão que mata, símbolo do amor romântico 

e recusa do morno e conformado amor burguês, é o amor que quis se manter apaixonado, mas 

não aceitou a evidência de sua incompletude. ” (KEHL, 1987, p. 479). As narrativas surrealistas 

são apresentadas como sequência de segmentos que tratam de passeios e encontros casuais. Este 

símbolo (passante) poderia ser denotado como traço surrealista, um aspecto andante da 

modernidade. Essa mesma concepção faz do leitor um outro passante, uma figura que se 

identifica, envolve, experimenta, vive e passa: 

 

Quem escuta uma história está em companhia do narrador; mesmo quem a lê 

partilha dessa companhia. Mas o leitor de um romance é solitário. Mais 

solitário que qualquer outro leitor (pois mesmo quem lê um poema está 

disposto a declamá-lo em voz alta para um ouvinte ocasional). Nessa solidão, 

o leitor do romance se apodera ciosamente da matéria de sua leitura. Quer 

transformá-la em coisa sua, devorá-la, de certo modo. Sim, ele destrói, devora 

a substância lida, como o fogo devora lenha na lareira. A tensão que atravessa 

o romance se assemelha muito à corrente de ar que alimenta e reanima a 

chama. (BENJAMIN, 1994, p.212) 

 

Freud analisou a personagem da Gradiva no romance de Jensen, remetendo à análise da 

escultura grega (a figura que dera início às personagens “passantes”), como a Nadja (1928) do 

Breton, e A uma passante (2012) do Baudelaire. Sobre a análise dessa figura, Mango e Pontalis 
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(2014, p. 139) defende que é como se a personagem calcasse seus passos e a ciência laboriosa 

adquirisse a leveza de uma moça maliciosa e detentora do único saber a que a psicanálise 

gostaria de almejar: o saber do amor.  

4.2 Castel, Werther e o leitor em crise 

“Sabe o que eu queria agora, meu bem? 

Sair, chegar lá fora e encontrar alguém 

Que não me dissesse nada 

Não me perguntasse nada também 

Que me oferecesse um colo ou um ombro 

Onde eu desaguasse todo desengano 

Mas a vida anda louca 

As pessoas andam tristes 

Meus amigos são amigos de ninguém 

Sabe o que eu mais quero agora, meu amor? 

Morar no interior do meu interior 

Pra entender porque se agridem 

Se empurram pro abismo 

Se debatem, se combatem sem saber 

Meu amor 

Deixa eu chorar até cansar 

Me leve pra qualquer lugar 

Aonde Deus possa me ouvir...” 

 

Vander Lee 

Fez-se necessário a comparação entre os dois personagens Werther e Castel, visto que 

ambos viveram a situação de amores correspondidos, porém impossibilitados. Essa ponte de 

diálogo entre as duas obras, que começaram e terminaram mal, podem nos ajudar a estudar a 

crise, suas inconsequências, bem como, a preocupação do leitor em situação sensível que se 

identifica com a narrativa.  

Assim como Castel, Werther apresenta vulnerabilidade do humor, ao mesmo tempo que 

se auto questiona, se culpa, se sente triste, como podemos comparar nos trechos a seguir: Oh, o 

que é o homem, para se atrever a lamentar-se sobre si mesmo! (GOETHE, 2001, p.15); 

Desgraçado! Não serás um louco? Não te enganarás a ti próprio? O que é que esperas dessa 

paixão frenética e infinita? (Ibidem, p.79); A morada solitária de uma cela, a vestimenta de 

cilício e o cinturão de pregos seriam os bálsamos aos quais minha alma aspira. Adeus! Não vejo 

outro fim para esta desgraça que não o túmulo. (Ibidem, p.80); não sou eu o único a lamentar. 

Todos os homens são ludibriados em suas esperanças, iludidos em suas expectativas. (Ibidem, 

p.109); Às vezes parece que vou enlouquecer, Guilherme, ao constatar que há tantos homens 

suficientemente desprovidos de alma e de sentimento para não gozarem o pouco que vale a 



57 
 

pena nesta vida.  (Ibidem, p.115). Ah, o homem é tão efêmero que, mesmo ali onde tem certeza 

da sua existência, onde pode deixar a única impressão da sua presença, ou seja, na memória, na 

alma dos seus amigos, mesmo ali deve apagar-se e desaparecer, e isto tão logo! (Ibidem, p.120); 

Por vezes sinto vontade de rasgar-me o peito, de partir-me o crânio, ao ver de quão pouco somos 

capazes uns em relação aos outros. Ah, o amor, a alegria, o ardor, as delícias que não alcanço 

por mim, não mas dará ao outro, e com o coração a transbordar de venturas, não poderia tornar 

feliz a este mesmo outro ao vê-lo frio e sem forças diante de mim. (Ibidem, p.120); Feliz 

criatura, que podes atribuir a falta de felicidade a um obstáculo terreno! Não sentes, não sentes 

que é em teu coração destroçado, em teu cérebro arruinado, que jaz tua miséria, da qual nem 

todos os reis da terra poderiam te libertar! (Ibidem, p.129) 

Carlos Catania, no prefácio da obra Meus Fantasmas (p.9), introduzindo a entrevista 

com Ernesto Sabato, dissertou que “observava a criança que, neste Universo desordenado, crê 

na recuperação da honra e da fé, e mais tarde o homem repleto de rude melancolia que habita a 

pátria do rebelde. Oscar Wilde disse que todo homem nasce rei e morre no exílio. A nostalgia 

dos absolutos destruídos e a tensão provocada pela procura demoníaca de um sentido existencial 

constituem a base da cosmovisão sabatiana.”  

Assim, como dissertou o Jovem Werther em umas de suas epístolas que é necessário 

voltar o olhar para as crianças, e perceber o que se perdeu com a maturidade.  Um grito de 

chamado para as crianças que silenciosamente vivem em nós, muitas vezes cansadas, 

adormecidas ou impossibilitadas de experimentar, de uma maneira serena e equilibrada, a 

alegria de viver e conviver com o diferente de nós. É necessário ter tanto a percepção da 

diferença do outro quanto à pessoal: 

 

Sim, meu caro, é pelas crianças que meu coração mais se interessa nesse 

mundo. Quando me ponho a examiná-las, e vejo nessas criaturinhas o gérmen 

de todas as virtudes, de todas as energias que logo haverão de lhes ser tão 

necessárias [...]. Ah, então acabo sempre, mas sempre mesmo, repetindo as 

áureas palavras do Mestre dos homens: 'Se não fordes como um destes 

pequeninos...  (GOETHE, ano, p.46) 

 

Levando em consideração a tentativa dos autores de se curar pela busca à infância. 

Trazemos à reflexão o romance infantil O mágico de Oz (The wizard of Oz), 1939, do americano 

Frank Baum, onde é retratada a história de Dorothy Gale, garota de 11 anos, que residia com 

seus tios na pequena cidade em Kansas. Que em crise, após uma discussão familiar, decidiu 
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fugir de casa e ao ser alcançada pelo tornado, chegou ao mundo de Oz. Querendo retomar à 

realidade, seguiu na estrada de pedras amarelas, onde conheceu o espantalho que, em sua busca 

individual, desenvolveu a racionalidade, o homem de lata que alcançou nos obstáculos a sua 

sensibilidade e o leão a sua coragem. No fim da estrada, o mágico só mostrou que o que eles 

buscavam, a crise oportunizou. 

Do mesmo modo, o antigo povo da nação de Axum, localizada junto ao Mar Vermelho, 

na atual Etiópia, descobriu que os ventos tempestuosos da estação das monções podiam ser 

aproveitados, por meio de velas, para uma navegação veloz. Em vez de recear os fortes ventos 

e chuvas, a população aprendeu como navegar em meio às tempestades. O livro de Hebreus, na 

literatura de tradição bíblica, apresenta um elenco de muitos que usaram seus problemas como 

uma oportunidade para exercitar a perseverança. Pois, as circunstâncias tempestuosas são 

inevitáveis. Embora a primeira reação seja fugir e se livrar dos problemas, é necessário aprender 

a conduzir em meio às tempestades.  

Outra metáfora oportuna para destacar a pedagogia da crise é o garimpo.  As terras de 

aluvião são sedimentadas durante a catástrofe, quando condições atmosféricas provocam 

chuvas torrenciais imprevisíveis e a longo prazo. O ouro pode ser encontrado no barranco 

das margens dos rios ou em seu leito. Recebe essa denominação porque se misturava a outras 

substâncias, como argila e areia acumuladas pela erosão.  A exploração do ouro de aluvião é 

uma demonstração da fertilidade que uma catástrofe pode oferecer.  Os diamantes também são 

pedras valiosas que tem seu início desvalorizado: carvão comum (preto e sujo) e só através de 

anos de intenso calor e pressão, eles se tornam puros e fortes. Bem como a pérola que é resultado 

de uma reação natural a uma situação de invasão, comumente mais utilizada para metaforizar a 

pedagogia do sofrimento. 

Da mesma forma que se acredita na melhora para a morte, é necessário crer na piora 

para a vida, como relatou Sábato usando de intertextualidade bíblica: quando cresce o perigo, 

cresce o que salva defendendo que homem deste século provou de tal forma a amargura da 

dúvida e da dor; seu espírito foi corroído de tal maneira pelo niilismo que a transmissão de 

valores para as novas gerações se torna quase impossível. O autor defende que a educação deve 

nos ajudar a recuperar essa disposição espiritual que leva a revestir as grandes questões da 

existência e marcar o destino do homem. Segundo o argentino, passamos pela fase final de uma 

cultura e estilo de vida que durante séculos deu abrigo e orientação aos homens. Nós 

percorremos os caminhos do humanismo para o abismo. Muitas esperanças foram quebradas, o 
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homem sente-se exilado de sua própria existência, da mesma forma que acontece em cada um 

dos povos, há épocas na história em que os povos devem enfrentar momentos decisivos.  

Como a crítica vazia que destrói, a psicanálise nos ajuda a interpretar que o sofrimento 

não é o fim em si. Belchior sabiamente cantou: “é pela dor eu descobri o poder da alegria e a 

certeza de que tenho coisas novas coisas novas para dizer.” 

5. “ANTES DO FIM” 

Com base na pesquisa realizada, concluímos que este estudo é necessário para que a 

leitura sabatiana do leitor não saia como tiro pela culatra. A obra é uma oferta de reflexão sobre 

a crise, mas é necessário pensá-la e discuti-la com cuidado.  O estudo da melancolia se torna 

oportuno para mostrar que apesar de não se imergir nela por uma decisão, a resistência é a 

melhor alternativa de saída. O túnel é a proeminência do salto, a tempestade e os escombros, 

mas se faz necessário ler o restante da obra sabatiana (romanesca e ensaística), para se 

compreender que uma chuva forte também enxerta o solo. Levando em consideração que a obra 

é uma arma crítica e um reflexo da situação psicossocial, a literatura também deve ser um 

caminho para se adquirir sabedoria e promover responsabilidade na percepção de 

permeabilidade da arte e a vida.  O leitor melancólico deve transformar as ausências de sentido, 

que são sintoma, em condições de saber. Esses momentos são oportunos para polir o homem e 

sua integridade, e não o destruir. 

Ainda que o autor tivesse conhecimento de suas contradições, a maturidade de Ernesto 

Sábato foi evidenciada ao longo de sua carreira.  O túnel, seu primeiro romance, foi o seu 

esvaziamento, a sublimação da crise, a cura pela escrita e a angústia que o proporcionou 

produtividade cognitiva. Ao longo das obras foi diagnosticando seu processo de errância, o 

alcance da concepção humanista. O ex-cientista apresentou, em A Resistência – primeira edição 

no ano de 2000, aos 89 anos, a necessidade da perseverança e a esperança na humanidade, 

chegando a combater o fatalismo, a amargura, a desesperança e o desespero.  

Com a credibilidade de quem venceu as intempéries, dilemas e crises da vida refletindo 

sobre a existência durante décadas. Suas últimas percepções são escritas com a lucidez, 

humildade e coragem de quem entende a necessidade de se desconstruir, comentando cada 

equívoco para que outros não perpetuem os mesmos rastros. Bem como citou Lev Shestov na 

epígrafe de Homens e engrenagens (1951), se referindo às mudanças de atitudes: “A história 

da transformação das convicções! Existe, por acaso, em todo o domínio da literatura, alguma 
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história de interesse mais palpitante? Faz-se necessário reconhecer que suas tensões renderam 

boa literatura.” 

Cada etapa da realização deste trabalho dissertativo ofereceu singulares aprendizagens, 

o livro analisado oportunizou o estudo da mente de um personagem numa perspectiva diferente 

do pessimista comum, uma obra trabalhada na solidão e desespero, a ponto de transformar um 

artista em assassino. O túnel foi a metáfora mais oportuna e metalinguística para explicitar a 

construção deste trabalho, no que cerne às turbulências de ideias e à conclusão dos tecidos 

conceitos. A literatura já havia me ajudado a alcançar outros degraus na carreira e 

aprendizagem, a conclusão do mestrado, porém, é o mais concreto. No mais, ela me 

proporcionou alcançar criticidade e lucidez necessárias à subsistência.  

Sábato, um dos autores mais destemidos e misteriosos que já li, me enlaçou em sua obra 

quando me desafiou a uma análise após a leitura. O seu mistério está no inconsciente de seus 

personagens, que ao analisá-lo revela também a monstruosidade do leitor. Estudá-lo nas 

vertentes psicanalítica e existencialista não foi uma escolha, mas uma necessidade à 

leitura.  Este presente trabalho tem também a intenção de abrir portas para uma maior 

exploração da literatura argentina, inclusive a sabatiana. 

Escrevo motivada pela lembrança de Hemingway e Van Gogh, que marcaram a arte 

com um precipitado ponto final, “antes do fim”. Como dissera Sábato: “Há certos dias em que 

acordo com uma esperança demencial, momentos me que sinto que as possibilidades de uma 

vida mais humana estão ao alcance de nossas mãos. Hoje é um dia desses”. Esta foi a dissertação 

sobre O túnel, um convite para a mudança de rota, à Resistência.  

O túnel e Os Sofrimentos do Jovem Werther não foram literaturas discutidas em minha 

graduação, ambos foram indicações de amigos escritores. A proposta de dissertação foi ousada 

desde o início, visto que as interpretações comuns das obras supracitadas normalmente 

divergiam da minha perspectiva, mas a intenção sempre fora justificar a necessidade das 

discussões desses livros além da academia. Então, durante o curso de Mestrado me vi com a 

necessidade dessa defesa. Fui uma leitora em crise e minha reação sensível após a leitura sempre 

me convidada à releitura, compreensão social e moral do livro. A preocupação com o leitor é 

válida para a crítica literária, o professor de literatura instrumentaliza a obra para refletir as reais 

necessidades da sociedade e a terminologia mais ouvida nos últimos tempos tem sido 

“depressão” e “crise”.  A responsabilidade do profissional não deve conduzir uma interpretação, 

mas reverberar frutos oportunos. 
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Penso que este estudo é a ponta do novelo para uma maior discussão da literatura de 

crise pós-moderna e suas repercussões preventivas em sala de aula. O objetivo deste trabalho 

de metodologia bibliográfica é olhar o desespero de forma pedagógica e oportunizar subsídios 

teóricos para a conjuntura dessa percepção pelo professor.  Não tenho a néscia pretensão de 

justificar as inconsequências dos protagonistas, mas lançar a reflexão de como entendê-los, 

enxergar seus motivos e a colheita das consequências. Pensar na perspectiva humanizadora da 

obra literária, coando o que há de fecundo para a promoção da discussão entre os leitores. 

Durante o trabalho, precisei pensar cuidadosamente nas figuras de linguagem, as 

melhores metáforas para compartilhar essa percepção da crise de forma passageira e 

intermitente. Nessa perspectiva de discussão, eu gostaria de apresentar os livros, que a priori 

são vistos pela crítica como melancólicos, tristes, angustiados, mas que alcançam muitos 

leitores que estão na mesma situação. Leitores de romances são pessoas naturalmente 

introspectivas, este texto busca ligar a sensibilidade à resistência durante a leitura.  

A perspectiva do apego ao absoluto é retratada como uma alternativa de fixar a 

esperança no imutável, o “religioso” kierkegardiano é um estágio de calma e paciência diante 

das adversidades. É o exercício onde a transcendência madura transcendo os medos. A metáfora 

com O Mágico de Oz (literatura Infantil) também pode ser considerada ousada quando 

pensamos na comparação com romances existencialistas. O “conto de fadas” nos ajuda a refletir 

o quanto a esperança e ludicidade deve ser resgatada pelo adulto.  As intercorrências e 

tribulações da vida, naturalmente, descamam o homem. As situações podem proporcionar perda 

ou ganho de forças. Essa perspectiva de resistência precisa ser repercutida: alcance de 

consciência, arrependimentos, sinceridade, reconhecimento das fraquezas e cuidado nas 

culpabilizações.  

Ainda que eu tenha a consciência que teria muito mais a falar se houvesse mais tempo 

de pesquisa, espero que tenha me feito entender que escrever é um modo de participar da 

angústia coletiva, que a melancolia do personagem como sintoma psicossocial, que confissão 

do trauma é a grande força do romance analisado e que ainda que haja limitações humana de 

compreender o absoluto, essa é a luz que o caminho da escuridão de um túnel aponta. 
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A confissão de Davi16 no livro de Salmos da literatura de tradição bíblica é um exemplo 

de estrutura estética de percurso do desespero à esperança. O movimento que ensina o 

desesperado a esperar. A resistência consiste no caminho dessa aprendizagem. 

 

  

                                                             
16 Salmos 102:1-28 ACF. 
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