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Pela linguagem poética, ondas de novidade 

correm na superfície do ser. E a linguagem traz 

em si, a dialética do aberto e do fechado. Pelo 

sentido, ela se fecha, pela expressão poética, ela 

se abre. 

 

BACHELARD (1976, p. 164
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RESUMO 

 

 

 

 

 

 

 

 

O presente trabalho estuda os espaços para salientar a estética da literatura de Lygia Fagundes 

Telles e aponta a construção da narrativa centrada na análise do personagem que se comporta 

ante aos espaços. A escolha desta escritora está ligada à semelhança com a literatura 

machadiana, pois Lygia Fagundes Telles nos surpreende no final de suas narrativas e faz uso 

da sugestividade, ou seja, delega ao leitor tirar suas próprias conclusões, o narrador de Telles 

analisa o intimo de seus personagens, característica da obra machadiana, portanto a 

escolhemos para sistematizar uma análise acerca dos espaços na ficção desta escritora. Em 

Venha ver o por do sol e Natal na barca há essas quebras de expectativas, isto é, nos 

surpreende pelos desfechos e são contos que trazem a questão das relações humanas e 

comportamentais que associadas aos espaços tecem uma incrível estética literária, os signos 

verbais auxiliam nessa construção e o uso da conotação é marcante nesse processo de 

enfatização dos efeitos produzidos nessa literatura. O valor estético que estas narrativas 

promovem contribuem para fundamentar nossa análise e levar os leitores a compreender as 

funcionalidades das estruturas narrativas destacando os elementos que a constituem e como 

são apresentadas na obra literária. Estudar os espaços nessa literatura é mostrar os efeitos, as 

metáforas, as análises dos personagens diante da forma como eles agem ante aos ambientes e 

como estes influenciam nos personagens, assim, mostraremos como espaço e personagem se 

interrelacionam.  
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ABSTRACT 

 
 

 

 

 

 

 

 

This present work will be study the literary spaces to emphasize the esthetic of Lygia 

Fagundes Telles literature and to pointed out the construction of the storytelling focused on 

the analysis of how the character behave before the spaces. The choice of this writer is 

associated to the resemblance of the Machado de Assis’s literature, because Lygia Fagundes 

Telles surprise us in the end of her storytelling and make use of the suggestiveness, in other 

words, she delegates to the reader to get their own conclusions, the Telles’s storytelling 

analyzes her character’s innermost feelings, characteristics of the Machado de Assis’s works, 

therefore, she was the writer chosen to had her fictional spaces to be systematized for 

analysis. In “Come to See the Sunset” and “Christmas on the Boat” there is this anticipations 

breakage, that is to say, its surprise us for its outcomes and it is tales that bring along 

questions about human relationships and behaviors that if related to the spaces, do create an 

amazing literary esthetic, the verbal signs helps in this kind of construction and the use of the 

connotation is remarkable on the process of highlighting effects in this literature. The esthetic 

value which these storytelling brings do contribute to substantiate our analysis and take the 

readers to understand the storytelling features highlighting the elements which composes it 

and how they are presented in the literary work. To study the spaces in this type of literature 

means to show the effects, the metaphors and the character’s analysis, by bibliographic 

researches, as well highlighting the features of 1945’s Brazilian Modernist Generation. The 

spaces of the Telles tales are very important for us to be able to show how the characters 

behave before the environments and how its exert influence over them, as follows, we are 

going to demonstrate how space and character related to each other. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

 
 

 

 

Esta pesquisa bibliográfica tem por objetivo investigar a espacialidade na ficção de 

Lygia Fagundes Telles pelos contos Venha ver o por do sol e Natal na Barca, em que faremos 

uma crítica apontando as funcionalidades de cada espaço: físicos e psicológicos no 

desenvolvimento da narrativa. Para tanto, utilizaremos artigos cintíficos, livros de teoria da 

literatura, reuniremos acervo crítico acerca do espaço e suas funcionalidades. Utilizaremos a 

crítica literária de Alfredo Bosi, Antônio Candido, Gaston Bachelard, Antônio Dimas, Osman 

Lins, Maria do Rosário Pereira, Lygia Fagundes Telles e Rosana Rezende Gondim. 

Estudaremos os espaços para salientar a estética da literatura de Lygia Fagundes 

Telles, apontaremos pelas narrativas Venha ver o pôr do Sol e Natal na Barca, e apontaremos 

a construção da narrativa centrada na análise do personagem que se comporta ante aos 

espaços para salientar as semelhanças com o corpus da nossa pesquisa, bem como ilustrar a 

apresentação do Pós-modernismo e a literatura lygiana. A escolha desta escritora está ligada a 

sua semelhança com a literatura machadiana, pois Lygia Fagundes Telles nos surpreende no 

final de suas narrativas, fazendo uso da sugestividade, ou seja, delegando ao leitor o tirar suas 

próprias conclusões. Em Venha ver o por do sol e Natal na barca há essas quebras de 

expectativas, ou seja, nos surpreendem pelos desfechos e são contos que trazem a questão das 

relações humanas e comportamentais que, associadas aos espaços, tecem uma incrível estética 

literária. Os signos verbais auxiliam nessa construção e o uso da conotação é marcante nesse 

processo de enfatização dos efeitos produzidos nessa literatura. O valor estético que estas 

narrativa promovem contribuem para fundamentar nossa análise e levar os leitores a 

compreender as funcionalidades das estruturas narrativas, destacando os elementos que as 

constituem e como são apresentados na obra literária.    

Estudar os espaços nessa literatura é mostrar os efeitos, as metáforas, as análises dos 

personagens e analisá-los de acordo com a crítica. Desejamos estruturar uma monografia 

embasada em teóricos da literatura apontando os elementos da pesquisa e sistematizar uma 

análise crítica acerca do tema proposto anteriormente.    
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Os espaços dos contos de Telles são importantes para mostrarmos como os 

personagens agem nos ambientes e como estes os influenciam; assim, mostraremos como 

espaço e personagem se interrelacionam e também como a linguagem é capaz de construir 

espaços e como o personagem reage ante a estrutura da narrativa, ou seja, por meio da 

linguagem se constituirão os espaços  e suas funcionalidades na trama. Estudaremos o espaço 

como categoria da narrativa para fundamentarmos nossa pesquisa e comprovar os resultados. 

Estudaremos a literatura lygiana para conhecermos as características da sua obra  

escrita, bem como salientar a qual escola literária a autora pertence, investigar o elemento 

espaço como componente essencial à narrativa e comprovar suas funcionalidades na trama. 

Além disso, discorrer sobre a ficção de Lygia Fagundes Telles é promover a circulação 

desta obra que é analisada por diversos pesquisadores da área, pois trata-se de uma narrativa 

que merece total apreciação dos leitores e destaque entre os pesquisadores de Letras. Nosso 

estudo será estruturado em três capítulos sendo o primeiro a definição do elemento espaço, o 

segundo será constituído pela fortuna crítica da autora, por fim teremos o terceiro que será as 

análises das narrativas. 
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1.  O ESPAÇO: DEFINIÇÕES 

 

 

 

 

 

 

 

O presente estudo tem por objetivo sistematizar os espaços em contos de Lygia 

Fagundes Telles. Para tanto, utilizaremos aportes acerca da espacialidade, ou seja, um 

conjunto de teorias da literatura abordando as funcionalidades físicas e psicológicas das 

narrativas.  

Em a Poética do Espaço, (1976) Bachelard reúne uma série de definições acerca do 

espaço e salienta a importância do estudo deste elemento narrativo, no capítulo “A Dialética 

do interior e do exterior” em que revela por meio de exemplos as funcionalidades que o 

espaço desempenha na literatura, apontando as relações entre espaço e personagem, 

respectivamente. 

Segundo Bachelard (1976) tudo ganha forma na dialética do interior e do exterior, 

assim, tanto o espaço físico quanto o psicológico serão responsáveis por desencadearem 

ações, sentimentos, espaços e a tensão ficcional da narrativa. Estão dicotomicamente 

relacionados o interior e o exterior das personagens e dos espaços; sendo assim, ambos 

estabelecem relações que serão primordiais à estética literária; como podemos ver nos 

seguintes trechos do conto Venha ver o pôr do sol: “Podia ter escolhido um outro lugar, não? 

– Abrandara a vós – E o que é isso aí? Um cemitério.” (TELLES, 1988, p. 27, grifo nosso); 

“Ele voltou-se para o velho muro arruinado. Indicou com o olhar o portão de ferro, 

carcomido pela ferrugem.” (TELLES, 1988, p. 27, grifo nosso); “-Cemitério abandonado, 

meu anjo.” (TELLES, 1988, p. 27, grifo nosso); “Vamos entrar um instante e te mostrarei 

o pôr do sol mais lindo do mundo.” (TELLES, 1988, p. 27, grifo nosso ). Nestes fragmentos 

é possível observar a relação dos personagens com o espaço, as ações estão ligadas aos 

espaços, portanto temos a união destes elementos que desencadeiam a estética e promovem os 

efeitos. 

As funções do espaço são de extrema relevância para este estudo, pois é por meio 

delas que mostraremos como a narrativa de Lygia Fagundes Telles se desenvolve e ganha 

forma. Adiante faremos apontamentos que comprovarão nossa fundamentação teórica, bem 

como mostrarão as aplicações das teorias. 
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Em Espaço e Romance, (1994) Antônio Dimas complementa nossa análise e produz 

uma pesquisa fundamentada em leituras essenciais que discorrem sobre o espaço e que 

ressaltam as suas funcionalidades nos contos lygianos. O crítico aborda as diferenças e 

especificidades entre os conceitos de ambientação e espaço. Segundo Dimas (1994), a 

ambientação é diferente de espaço; a primeira é defininida como um grupo de fatos, 

acontecimentos, hipóteses, sentimentos, etc. que constroem um ambiente, ou seja, que 

estruturaram os locais de acontecimento de tais componentes que compõem a narrativa. 

Quanto ao espaço, é a experiência ou a visão de mundo que o autor transmite para a narrativa 

com o objetivo de fundamentar a ambientação.  Portanto, é a habilidade de construir a 

narrativa e formar o texto composto de elementos que desencadearão relações que norteiam a 

estrutura estética e formal do texto. Em Venha ver o pôr do Sol há exemplos de ambientação e 

espaço:  

 

 

Pararam diante de uma capelinha coberta de alto e baixo por uma 

trepadeira selvagem, que a envolvia num furioso abraço de cipós e folhas. 

A estreita porta rangeu quando ele a abriu de par em par. A luz invadiu um 

cubículo de paredes enegrecidas, cheias de estrias de antigas goteiras. No 

centro do cubículo, um altar meio desmantelado, coberto por uma toalha 

que adquirira a cor do tempo. Dois vasos de desbotada opalina ladeavam um 

tosco crucifixo de madeira. Entre os braços da cruz, uma aranha tecera dois 

triângulos de teias já rompidas, pendendo como farrapos de um manto que 

alguém colocara sobre os ombros de Cristo. Na parede lateral, à direita da 

porta, uma portinhola de ferro dando acesso para uma escada de pedra 

descendo em caracol para a catacumba. (TELLES, 1988, p. 31, grifo nosso).  

Ela adiantou-se e espirrou através das enferrujadas barras de ferro da 

portinhola. Na semiobscuridade do subsolo, os gavetões se estendiam ao 

longo das quatro paredes que formavam um estreito retângulo cinzento. 

(TELLES, 1988, p. 31, grifo nosso). 

 

 

É possível percebermos a ambientação nos detalhes como “capelinha coberta”, 

“abraço de cipós”, “folhas”, “estreita porta” etc., a descrição auxilia na construção do espaço, 

portanto temos a união de espaço e ambientação que juntos estão enredados na narrativa, pois 

é comum em  uma narrativa as junções de espaço e ambientação, vale salientar que ambos 

estão intrinsecamente relacionados, sendo assim, devemos compreender que a ambientação 

está compreendida como o conjunto de processos possíveis que auxiliam na construção da 

narração, ou seja, é a noção de um determinado ambiente. Enquanto o espaço podemos aferi-

lo como elemento que tem um significado mais complexo. Um quarto, cemitério, rua, muro, 

jardim, casa, carro, etc. são integrantes do espaço, pois trata-se de um elemento denotado que 
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é explícito e com valores da realidade, já a ambientação é implícita e conotada e em outras 

instâncias pode assumir grandes valores simbólicos. 

 Dimas  (1994), assim, ressalta  que o leitor deve ser educado em suas leituras e 

familiar com a literatura para que consiga distinguir espaço e ambientação para fins de análise 

e assim consiga perceber valores complexos, ou seja, entende-se que a ambientação é 

construída por meio da conotação, as palavras podem assumir diversos significados, enquanto 

o espaço é construído pela denotação, encontraremos as palavras no seu sentido concreto, ou 

seja, não terão vários significados, e que há elementos da realidade, mas que podem ganhar 

valor simbólico mesmo com um grande teor de simbolismo em uma instância de análise 

posterior. A ambientação é implícita e subjetiva, o valor conotativo é livre; já o espaço é 

explícito e objetivo e contém elementos do mundo real, porém em certas instâncias assumirá 

símbolos e formas complexas. Os seguintes trechos dos contos lygianos revelam a definição 

de Dimas: “Abriu a portinhola e desceu a escada. Aproximou-se de uma gaveta no centro da 

parede, segurando firme na alça de bronze, como se fosse puxá-lá.” (TELLES, 1988, p. 32, 

grifo nosso); “Ela desceu a escada, encolhendo-se para não esbarrar em nada.” (TELLES, 

1988, p. 33); “Que frio faz aqui. E que escuro, não estou enxergando!” (TELLES, 1988, p. 

33, grifo nosso); “Então deu uma volta à chave, arrancou-a da fechadura e soltou para 

trás.” (TELLES, 1988, p. 33, grifo nosso); “-Sacudiu a portinhola com mais força ainda, 

agarrou-se a ela, dependurando-se por entre as grades.” (TELLES, 1988, p. 33, grifo nosso); 

“Examinou em seguida as grandes, cobertas por uma crosta de ferrugem.” (TELLES, 1988, 

p. 34, grifo nosso); “No livre silêncio, o som dos pedregulhos se entrechocando úmidos sob 

seus sapatos. E, de repente, o grito medonho, inumano: -Não!” (TELLES, 1988, p. 34, grifo 

nosso). Estes fragmentos são reveladores de ambientação e espaço, pois se a ambientação é o 

conjunto de processos que desencadeiam a narração temos, então, elementos como 

“encolhendo para não se esbarrar em nada”, “Que frio faz aqui”, “então deu uma volta”, “No 

livre silêncio” que demarcam a composição destes ambientes que conotativamente expressam 

o que está implícito, consequentemente, o espaço é revelado ao leitor por meio da denotação 

nos elementos “escada” e “catacumba”, estes são dados da realidade, portanto é o espaço 

físico que foi transmitido por meio da visão de mundo do narrador para a narrativa.   

 Osman Lins (1994), define e classifica a ambientação em três esferas: ambientação 

franca, reflexa e a dissimulada. A primeira é caracterizada por um tipo de ambientação que 

aparece por meio de um narrador independente, ou seja, aquele que não participa ativamente 

da história e utiliza o descritivismo para compor a arte de narrar. Já a segunda, é constituída 

por meio das ações dos personagens e  será percebida pelo ponto de vista de cada um. Ela não 
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necessita da participação ativa do narrador, portanto o que é salientado é a colaboração do 

narrador e dos personagens para que juntos constituam uma visão compartilhada. Além disso, 

Osman Lins (1976) diz que a reflexa centra-se na técnica de evitar as descrições com o 

objetivo de evitar vazios no texto e não prejudicar o ritmo narrativo. É evidente que a reflexa 

tem predominância nos contos de Telles, pois os espaços (cemitério, rua, ladeira, mato 

rasteiro) são construídos e apresentados ao leitor por meio de uma colaboração sistemática 

entre narrador e personagem em que juntos centram-se em evitar o tal vazio e dão sequência 

aos fatos que desencadeiam a ambientação reflexa. Porém, vale ressaltar que é necessário um 

leitor persistente e atento à uma análise estruturada acerca dos espaços: 

 

 

Pela linguagem poética, ondas de novidade correm na superfície do ser. E a 

linguagem traz em si, a dialética do aberto e do fechado. Pelo sentido, ela se 

fecha, pela expressão poética, ela se abre. (BACHELARD, 1976, p. 164) 

 

 

Em última definição acerca das ambientações temos a oblíqua ou dissimulada. 

Segundo Lins (1976) é nesta que os elementos presentes ao redor dos personagens são 

constituídos pelas suas atitudes, ou seja, a construção do espaço depende da participação ativa 

de cada um deles, pois trata-se de uma relação dependente e colaborativa: “A ambientação 

dissimulada exige a personagem viva”, o que faz com se crie uma harmonização altamente 

satisfatória “entre o espaço e a ação” (LINS, 1976, p. 83 apud DIMAS, 1994, p. 26) 

Em nosso conjunto crítico utilizaremos a teoria de um formalista russo, Boris 

Viktorovich Tomashevsky (1925) para prosseguirmos com a análise do espaço e entendermos 

os recursos decorativos utilizados pelo narrador que objetiva situar as ações no romance, ou 

seja, trabalharemos, nessa instância como os signos verbais ganham símbolos e limitam-se a 

caracterizar uma dada situação e assim estruturá-lo em uma dimensão simbólica peculiar 

àquele contexto narrativo.  

Em seu livro Teoria da Literatura (1925) Tomachévski salienta a importância de se 

fazer a distinção entre motivos livres e motivos associados relacionados à noção de trama. 

Segundo o crítico a trama é a livre criação do narrador em apresentar os fatos sem se 

preocupar com causa e tempo. Em outras palavras, a trama é a visão formal que lhe deu o 

narrador: “é uma construção inteiramente artística”, isto é, a narrativa será apresentada sob a 

ótica do narrador independentemente da causa e tempo. (TOMACHÉVSKI, 1925, p. 269). 
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Salientemos que o motivo livre é essencial à estrutura da trama, isto é, do romance e 

conto, pois não está relacionado com nenhum outro elemento, é a liberdade de criação 

possibilitando ao autor transmitir ao narrador suas experiências e visões de mundo, está 

pautado na liberdade de criar estórias. 

Utilizaremos a obra Forma e sentido do Texto Literário, (2007) de Salvatore 

D’onofrio (2007) para complementar nossa fundamentação teórica acerca do elemento 

espaço, apontando os aspectos estruturais para enriquecermos nossa pesquisa. 

Segundo D’onofrio (2007), o conceito de narrativa abrange uma história imaginária 

com elementos da realidade em que juntos constituem a junção de personagens com histórias 

de vida e espaços narrados em uma determinada circunstância. 

Antes de partirmos para uma análise aprofundada é importante destacar que nesse 

estudo, D’onofrio (2007)  salienta a importância de distinguir que em uma narrativa seja 

romance ou conto quem narra não é o autor, mas um papel inventado por ele, ou seja, um 

personagem metamorfoseado. O narrador é personagem da trama e independe da existência 

do autor para fazer-se vivo na obra, em outras palavras, narrador é um ser criado pelo autor 

que desenvolve seu papel na narrativa como qualquer outro integrante e ainda completa 

dizendo que a literariedade do romance é mantida pelo fato de não se confundir os sujeitos do 

autor com o do narrador: as ideias, os sentimentos, a cosmovisão do narrador de um texto 

literário não coincidem necessariamente com o ponto de vista do autor. Portanto, ao analisar 

uma narrativa não podemos entender o texto como estórias verídicas vivenciadas ou contadas 

pelo autor. (D’ONOFRIO, 2007, p. 47) 

Ressaltaremos na obra de D’onofrio (2007) a espacialidade ficcional da qual define 

espacialidade dimensional e espacialidade não-dimensional. A primeira refere-se ao espaço 

horizontal que é próprio do ser humano, enquanto a segunda é a espacialidade vertical, a geral 

remete ao espaço divino e sobrenatural: 

 

 

O espaço não dimensional apresenta a oposição do espaço interior, ou 

fechado, em contraste com o espaço exterior, ou aberto. O espaço interior é o 

espaço subjetivo, do eu que fala, o espaço da enunciação; já o espaço 

exterior refere-se ao mundo dos objetos, ao relato. (D’ONOFRIO, 2007, p. 

83)  

 

 

Segundo D’onofrio (2007), ao analisarmos os espaços em uma determinada narrativa, 

é importante diferenciarmos os espaços em tópico, atópico e utópico. Espaço tópico é aquele 
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que conhecemos e vivemos com segurança, ou seja, livre de qualquer ameaça; já o espaço 

atópico refere-se àquele lugar ameaçado onde não se vive com segurança, ou seja, o espaço 

estranho. Por fim, o utópico é aquele que não existe na realidade, portanto, é o espaço 

idealizado e peculiar ao ser que narra: 

 

 

O espaço utópico ou de proteção admite uma escala de intimidade, cuja 

intensidade aumenta conforme a seguinte linha descendente: país, cidade, 

bairro, rua, casa, quarto, cama, útero; este último sendo o de maior 

segurança. (D’ONOFRIO, 2007, p. 83) 

 

 

D’onofrio (2007) salienta a terminologia de Bachelard quando define os espaços 

nessas três esferas. O espaço tópico é aquele em que a narrativa nos apresenta o lugar de 

alegria e felicidade, o atópico é o espaço hostil, ou seja, o espaço da aventura e desconhecido 

que nos leva ao encantamento, por fim, o utópico que é o espaço do sofrimento, imaginação e 

desejo. 

Nos contos do corpus da nossa pesquisa será possível notarmos os espaços 

predominantes e secundário definidos acima por D’onofrio, isto é, relacionaremos os espaços 

com esta terminologia para fundamentarmos que a literatura lygiana contém em sua estética 

as modalidades de espaço. 

Tomaremos como base o estudo Entre a lembrança e o esquecimento estudo da 

memória em contos de Lygia Fagundes Telles, (2008) de Maria do Rosário Alves Pereira 

(2008) para nos auxiliar na fundamentação de nossa pesquisa. Pereira faz uma análise 

sistemática acerca da rememoração, aspecto muito presente nas personagens lygianas. 

Algumas personagens lygianas são marcadas por um trauma, frustração, descontentamento, 

relacionado à rememoração de tais fatores que as prendem e que as fazem sofrer. A memória 

e o esquecimento em obras de Lygia Fagundes Telles são ligadas dicotomicamente, pois as 

personagens mantém essa prática evidente em todas as ações praticadas. As personagens 

lygianas sempre rememorarão seus dramas como método de impedir o esquecimento de tal 

memória, as quais refletem nas suas  ações e no espaço da ficção. Rememorar é, sem dúvida, 

estabelecer a compreensão perfeita e fazer ligações entre espaço, memória e rememoração na 

ficção de Telles. As heranças que causam dor, culpa, frustração geram uma grande tensão em 

suas narrativas e é este ponto ficcional que nos interessa para uma análise profunda e 

completada espacialidade. 
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O estudo de Pereira (2008) salienta a função do conto lygiano ao proporcionar e 

envolver o leitor para que este consiga notar a necessidade de entusiasmo, e, 

consequentemente, demarcar um acontecimento que possibilite abrir um caminho que eleva 

para além do pensamento literário. A referência do teórico Ricardo Piglia é fundamental para 

o enriquecimento argumentativo na pesquisa de Pereira (2008), pois a tese do conto explica 

uma característica moderna utilizada por Telles: uma narrativa fechada,  que surpreende o 

leitor no final e outra que trabalha a tensão em duas histórias, sem conseguir resolvê-la, traço 

evidente das produções lygianas. Os contos de Telles contam duas histórias como se fossem 

únicas. Na literatura lygiana, o mais importante não se conta explicitamente, ou seja, a 

história principal é construída sobre o que não foi dito, o silêncio narrativo esconde conteúdos 

subtendidos. Há em sua literatura objetos, sentimentos, pássaros, dedos, etc., sintagmas que 

significam mensagens e apelos em busca a decifração do leitor. 

A escrita lygiana é marcada pela lembrança, construindo uma dimensão psicológica no 

íntimo das personagens. Tais práticas de rememoração são decisivas para o desfecho  que 

surpreenderá o leitor. Sua capacidade de envolver e entusiasmar é impressionante, Telles é 

sutil e detalhista, prepara-nos durante a narração para que ao final estejamos satisfeitos e 

surpresos. Ainda segundo Pereira (2008), Lygia trabalha com a sugestão, recurso literário 

muito utilizado pela autora, suas narrativas não são dadas com clareza, elas precisam de olhos 

educados para uma perfeita compreensão. A técnica utilizada é a “arte da alusão” ou “arte da 

elipse”, ou seja, as narrativas atuam por meio de elementos perceptíveis à trama que vem à 

tona e desoculta-se. Esta tensão é a grande beleza das narrativas lygianas, a sutileza, a cautela, 

os mínimos detalhes que escondem suas várias histórias, conforme já teorizado por Ricardo 

Piglia. As espacialidades internas e externas das suas obras tornam os objetos, o espaço, as 

lembranças além da sua superfície, veremos no seguinte fragmento como se dá esta 

afirmação:  

 

 

Não quero nem devo lembrar aqui por que me encontrava naquela barca. Só 

sei que em redor tudo era silêncio e treva. E me sentia bem naquela solidão. 

Na embarcação desconfortável, tosca, apenas quatro passageiros. Uma 

lanterna nos iluminava com uma luz vacilante: um velho, uma mulher com 

uma criança e eu. (TELLES, 1988, p. 20) 

 

 

Além disso, Pereira faz referência o crítico Alfredo Bosi (2004), salientando a ficção 

de Telles como “estruturada” no ritmo da observação e da memória. Bosi afirma que o 
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sucesso da literatura lygiana é a capacidade da escritora em aplicar a memória em suas 

narrativas. 

Pereira (2008) refere-se a Suêncio Campos de Lucena, responsável por dizer que a 

ficção lygiana apresenta três configurações que permitem estudar a tensão narrativa: 

personagens que querem esquecer, mas não conseguem; aquelas que gostariam de lembrar; 

aquelas que lembram nostalgicamente; aqueles que lembram dolorosamente. 

Após as leituras críticas apresentadas acerca da espacialidade, passaremos à fortuna 

crítica de Lygia Fagundes Telles e aos aspectos que caracterizava a Geração Modernista de 

1945. Apontaremos elementos biográficos da autora e momentos importantes da sua carreira, 

bem como apresentaremos sua escrita que foi fortemente influenciada pela Geração de 1945. 
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2. VOZES DA CRÍTICA 

 

 

 

 

 

 

 

Entre meados do século XIX e início do XX o Brasil viveu um importante momento na 

sua literatura, que objetivou revolucionar a arte, a poesia, o romance, a escultura e a pintura. 

Novas formas e perspectivas foram exploradas na Europa e no Brasil afim de se fazer novas 

estéticas que se consolidaram em 1922 com a Semana de Arte Moderna e que serviram de 

base para a denominação de Literatura Contemporânea ou Pós-moderna, pois antes da 

Semana havia um estilo de se criar e escrever que reunia elementos românticos, mas com 

indícios de novas características, as quais  revolucionaram a produção literária da época. 

Destacam-se pelo novo estilo  Mario de Andrade, Oswald de Andrade e Manuel Bandeira, a 

literatura foi revolucionada com as novas propostas de arte e esses autores ganharam destaque 

por aplicarem novas formas em seus textos. Salientemos que há um grande exemplo dessa 

necessidade de recriar a literatura na obra Os Sertões, de Euclides da Cunha, obra que no Pré-

modernismo se consolidou por reunir em um único romance elementos que mostrasse as 

características da nova fase em que nossa literatura adentraria, cujo tema se baseou na 

narrativa que revelasse a realidade brasileira e a mistura de estilos que era evidente às novas 

tendências, literárias: 

 

 
Antes dos modernos, Lima Barreto e Graça Aranha tinham sido os últimos 

narradores de valor a dinamizar a herança realista do século XIX. Com o 

advento da prosa revolucionária do grupo de 22 (Macunaíma, Memórias 

Sentimentais de João Miramar, Brás, Bexiga e Barra Funda), abriu-se 

caminhos para formas mais complexas de ler e de narrar o cotidiano. Houve, 

sobretudo, uma ruptura com certa psicologia convencional que mascarava a 

relação do ficcionalista com o mundo e com seu próprio eu. O Modernismo 

e, num plano histórico mais geral, os abalos que sofreu a vida brasileira em 

torno de 1930 (a crise cafeeira, a Revolução, o acelerado declínio do 

Nordeste , as fendas nas estruturas locais) condicionaram novos estilos 

ficcionais marcados pela rudeza, pela capacitação direta dos fatos, enfim por 

uma retomada do naturalismo, bastante funcional no plano da narração-

documento que então prevaleceria. (BOSI, 2004, p. 389) 
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As décadas de 1930 e 1940 serviram de referência aos intelectuais, embora a era 

getuliana tenha abolido o velho mundo, havia um árduo trabalho pela frente. Após a década 

de 1930 a literatura não se rompeu com o Modernismo, mas abriu portas para que a arte 

necessitasse de novas formas em virtude de fatos históricos e novas experiências artísticas. A 

exemplo dessas mudanças houve a obra de Mario de Andrade e Oswald de Andrade, as quais 

desprezaram elementos parnasianos na poesia e assumiram características coloquiais e 

irônicas, que davam novas configurações na forma e no campo semântico da escrita.  

Era característico da literatura nas décadas de 1930 a 1950 apresentar a ficção 

regionalista, o ensaísmo social e o aprofundamento da lírica moderna, estes estavam 

relacionados com a sociedade e a natureza. Lentamente as novas mudanças foram ganhando 

espaço até que surgiu o romance introspectivo, uma característica muito rara desde Machado 

de Assis. 

O dinamismo e a ousadia de alguns escritores estruturam a Semana de 1922 como o 

ponto de partida para novas tendências que renovariam a poesia, a prosa, a música, a pintura e 

as artes plásticas. Portanto, neste momento, a literatura brasileira torna-se apta a sofrer 

constantes modificações. 

Segundo Antonio Candido (1967), este movimento foi fortemente marcado pela 

iniciativa de escritores como Manuel Bandeira, Guilherme de Almeida, Cassiano Ricardo, 

Mario de Andrade, Oswald de Andrade, Prudente de Moraes Neto, que pertenciam a um 

cenário literário no qual a literatura vivenciava duas estéticas já necessitadas de novas 

tendências, mas as influências simbolistas do movimento anterior e o naturalismo 

convencional ainda estavam presentes.  

Sem dúvida, o Modernismo brasileiro foi influenciado pelas vanguardas europeias, por 

meio do dadaísmo e do surrealismo francês e o futurismo italiano. A poética de Manuel 

Bandeira evidenciou o estilo moderno que se desejava na poesia e na prosa. Portanto, este 

movimento literário proporcionou condições para que autores como Euclides da Cunha 

produzissem prosa sob a influência das novas tendências e mostrasse com clareza e uma 

linguagem de fácil interpretação o naturalismo brasileiro, as visões geográficas, nossa cultura, 

e, sobretudo, uma literatura com formas e traços brasileiros.  

Daremos ênfase à terceira geração do Modernismo, a chamada “geração de 1945”
1
, 

está marcada por um esteticismo que foi provocado por um certo otimismo, afinal, vivia-se o 

                                                 
1
 O termo Pós-modernismo é citado em nossa pesquisa para se referir a Geração de 1945, isto é, a qual Lygia 

Fagundes Telles está inserida.  
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fim da Segunda Guerra e o término do Estado Novo, um período de renovação política, por 

isso a literatura se aproveitou deste momento. 

Outro autor que se destaca neste momento é Clarice Lispector, mas na prosa que, neste 

momento, traz novas características como o fluxo de consciência e a irregularidade dos fatos 

narrados. Sob influência das novas tendências, sua obra se destaca por assumir em sua 

composição elementos que consagraram o romance contemporâneo. A característica mais 

marcante da obra de Clarice é, sem dúvida, a prosa intimista e ou introspectiva, ou seja, 

marcada pela reflexão interna dos personagens ocasionando o questionamento da existência 

do ser. Em sua narrativa, a linguagem permeia o universo da mente humana, ao revelar as 

tendências contemporâneas. 

Lygia Fagundes Telles também fez uso do gênero conto e do romance interiorizado em 

sua literatura: o romance introspectivo, que objetivava demostrar a sondagem psicológica das 

personagens como forma de revolucionar as técnicas narrativas, promover efeitos e salientar 

as novas estéticas literárias. 

Os contos de Lygia Fagundes Telles são marcados pela necessidade que esteve 

presente na terceira geração modernista (geração de 45) que superou as anteriores com novas 

formas e temas que edificaram a literatura nacional e valorizasse as produções literárias; visto 

que o contexto político foi um fator que influenciou tal desenvolvimento, pois o país 

encontrava-se na era de Getúlio Vargas, período em que a nação vivia um momento de 

renovação política, a segunda e a terceira República, ou seja, o Estado Novo. Vargas fez 

diversas modificações sociais e econômicas que serviram de alicerce para os autores 

prosseguirem com a necessidade de consolidar a literatura brasileira como independente e 

pudessem mostrar elementos nacionais que mostrasse nossa literatura propriamente 

independente.  

Todas as características apresentadas acima demarcam a literatura lygiana, alicerçadas 

às necessidades Pós-modernas da geração de 1945. A sondagem psicológica das personagens, 

o questionamento acerca da existência do ser e o mistério são elementos que norteiam sua 

produção literária salientando tais características.  

Mais adiante passaremos à fortuna crítica de Lygia Fagundes Telles afim de 

mostrarmos sua literatura e os aspectos Pós-modernos da geração de 1945, ressaltando a 

importância da espacialidade em seus textos. 

A década de 1940 foi decisiva na carreira e na vida pessoal de Lygia, afinal marcou 

seu primeiro casamento e lançou seu primeiro livro, nesta década, a autora casou-se com 
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Goffredo da Silva Telles e em 1944 publicou o livro de contos Praia Viva; no término desta 

mesma década lançou sua segunda obra, outro livro de contos, O Cacto Vermelho.  

Na década de 1970, Lygia Fagundes Telles já era reconhecida pela unanimidade da 

crítica literária nacional. Em 1973 publica o romance As Meninas, obra que retrata a vida de 

três amigas universitárias, que são as narradoras do romance. O romance é desenrolado no 

ponto de vista de cada uma das meninas, pois elas retomam e repetem a realidade vivida por 

elas.
2
 

Em 1973, Lygia Fagundes Telles foi eleita uma das escritoras preferidas pelo público, 

pois seu primeiro romance, As Meninas, foi sucesso na época e já passa da décima edição nos 

dias atuais. Dedicada ao reconhecimento dos escritores como profissão, a escritora participa 

ativamente de conferências, visita escolas , participa de seminários e semanas de estudos. 

Lygia Fagundes Telles se destacou em alguns eventos como o Congresso Internacional de 

Escritores em 1977, pois fez parte da comissão organizadora. Em 1979, a autora participou da 

Semana do Escritor Brasileiro e atualmente é membro do Corpo Deliberativo de Cultura do 

Estado de São Paulo: “Tudo isso, numa tentativa de assegurar  o lugar do escritor brasileiro no 

nosso mercado, invadido por uma literatura estrangeira de baixa qualidade” (TELLES, 1980, 

p.5). 

Segundo Leonardo Monteiro (1980)  Lygia recebeu o prêmio da Academia Brasileira 

de Letras pelo seu livro O Cacto Vermelho com o prêmio Afonso Arinos e em 1958 foi 

novamente premiada pelo livro de contos Histórias do Desencontro, mas agora pelo Instituto 

Nacional do Livro. Em 1969, foi novamente contemplada em Paris com o prêmio 

Internacional Feminino para Estrangeiros, atribuído a obra Antes do Baile Verde. 

O cenário do romance se passa em meio a uma greve estudantil e elas estão inseridas 

em um pensionato cujo nome é Nossa Senhora de Fátima, possivelmente localizado em São 

Paulo, a diretora do pensionato é Madre Alix e tem uma atenção especial à Lorena, Lião e 

Ana Clara. É possível observarmos no romance as ações narradas por Lorena, Ana Clara e 

Lião que dão simultaneidade ao enredo, bem como revela o fluxo de consciência no romance, 

no fragmento abaixo veremos o interior de Lorena em seu quarto e o desencadeamento dos 

mais diversos pensamentos: 

 

 

                                                 
2
 Informações retiradas do livro Literatura Comentada de Leonardo Monteiro: é destaque os prêmios que autora 

recebeu durante sua carreira, bem como sua trajetória na vida pessoal e profissional. 
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Sentei na cama. Era cedo para tomar banho. Tombei para trás, abracei o 

travesseiro e pensei em M.N., a melhor coisa do mundo não é beber água de 

coco verde e depois mijar no mar, o tio da Lião disse isso, mas ele não sabe, 

a melhor coisa mesmo é ficar imaginando o que M.N. vai dizer e fazer 

quando cair meu último véu. O último véu! escreveria Lião, ela fica 

sublime quando escreve, começou o romance dizendo que em dezembro a 

cidade cheira a pêssego. Imagine pêssego. Dezembro é tempo de pêssego, 

está certo, às vezes a gente encontra carroças de frutas nas esquinas com o 

cheiro de pomar em redor mas concluir que daí que a cidade inteira fica 

perfumada, já é sublimar demais. (TELLES, 1980, p. 36, grifo nosso) 

 

 

É evidente no trecho acima percebermos a introspecção de Lorena ao sensualizar a 

cena, pois revela um dos seu sentimentos que estão reprimidos e salienta seu estado 

nostálgico, o espaço “quarto” é, sem dúvida, o ponto de partida para que Lorena lembrasse 

este momento e sensualizasse a cena dando efeitos à narrativa o que sedimenta a interrelação 

entre espaço e personagem. 

A literatura lygiana é marcada por personagens que tiveram sua infância marcada por 

traumas e durante a narrativa essas marcas são reveladas nos momentos em que tais 

lembranças afloram e, consequentemente, gera a rememoração, veremos nas narrativas de 

Antes do baile Verde como essas características  marcam os personagens de Telles.  

Em 1970, Lygia lança o livro Antes do Baile Verde, que a consagrou, definitivamente, 

como escritora. No seu corpus trazia dezoito contos que foram escritos entre os anos de 1949 

e 1969. Dimas (2009) ressalta que o ordenamento estético da escritora já havia sido 

estabelecido antes da publicação de Antes do Baile Verde, em 1961, quando publicou 

Histórias Escolhidas: 

 

 

Ciranda de Pedra e Antes do Baile Verde cumprem a mesma função ao 

consolidarem a carreira da romancista e da contista. Porque Antes do Baile 

Verde estabelece, de forma nítida, a vontade estética da autora, independente 

dos vaivéns editoriais. (DIMAS, 2009, p. 125) 

 

 

Em “Garras de Veludo”, posfácio em Antes do Baile Verde (2009), por Antônio Dimas 

ilustra-se a literatura lygiana e nos revela antecipadamente as faces da obra, isto é, define os 

personagens e a estrutura narrativa:  

 

 

Bem vistas as coisas, não é difícil de perceber que o ponto de partida da 

maioria dos contos deste livro mostra sempre uma situação de equilíbrio, que 
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descamba depois, mas sem estardalhaço. Nada mais contrário a índole desta 

literatura que o escândalo, a algazarra. (DIMAS, 2009, p. 124) 

 

 

Os contos fazem abordagens de temas como o adultério, a insatisfação conjugal, a 

loucura e a desmitificação dos papéis familiares, com personagens pertencentes de famílias 

brasileiras da classe média que, naquela época, tentavam esconder seus dramas e conflitos. 

Os personagens são fortemente marcados pela memória, pois o exercício deste prática 

desencadeia as relações entre personagens e espaço, salientando a estética literária, bem como 

apontando os elementos narrativos pós-modernos que caracterizam a literatura lygiana. É 

nítido na crítica literária que esta autora tem apreço pela rememoração em suas narrativas, 

pois a vasta produção evidencia tal característica que permeia o íntimo de seus personagens. É 

possível percebermos nos contos e nos romances esta prática, portanto memórias e espaços 

ocasionam digressões que norteiam as obras de Lygia Fagundes Tellles. 

De acordo com a crítica de Suêncio de Campos de Lucena (2008), o crítico classifica 

os personagens de Telles em três categorias memorialísticas que caracterizam suas ações 

ressaltando a memória como elemento essencial a estrutura dos personagens, as categorias 

são: personagens que querem esquecer, mas não conseguem, personagens que gostariam de 

lembrar e aqueles que lembram nostalgicamente. Antes do Baile Verde (1970) traz em seu 

corpus personagens que estão relacionados com a crítica apresentada, marcados pela memória 

que evidencia a relação entre espaços, memórias e personagens. 

Adiante faremos uma síntese acerca de alguns dos dezoito contos contidos em Antes do Baile 

Verde afim de esboçarmos traços da literatura lygiana e como as narrativas são construídas 

enfatizando os aspectos ora mencionados. 

No conto, Os Objetos, a autora capta uma cena do cotidiano de qualquer casal em 

desarmonia (Lorena e Miguel) enfrentando problemas no casamento, a felicidade é ameaçada 

quando Miguel apresenta problemas psicológicos; portanto, temos um conto que aborda 

solidão, loucura e fim do amor entre os protagonistas.  

O segundo conto é Antes do Baile do Verde, título da obra, seu enredo é constituído ao 

redor de uma jovem que aguarda ansiosamente pela festa a fantasia de sua cidade na qual os 

convidados devem ir de roupas verdes. O cenário deste conto se passa no apartamento de 

Tatisa que ao lado da empregada Lu se preparam para o grande baile verde de carnaval. Tatisa 

está muito apressada para a festa e teme chegar atrasada ao encontro de Raimundo, seu 

namorado. A empregada alerta Tatisa sobre o estado de saúde de seu pai, mas a jovem revela-

se egoísta e indiferente com a situação de seu pai responsabilizando tal culpa à empregada e 
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ao médico. Lygia Fagundes Telles aborda nesta narrativa o egoísmo dos seres humanos que 

ora são incapazes de se comoverem com situações como a do pai da personagem, assim, 

ficcionaliza aspectos da realidade eu são frequentes na sociedade. 

No corpus de Antes do Baile Verde temos o conto Natal na Barca, como um dos 

objetos de nossa pesquisa. Trata-se de uma narrativa  em que  a junção de realidade e fantasia 

constrói uma estética literária em que o elemento espaço se destaca por ser o estruturador dos 

efeitos e imagens que marcam o texto desta narrativa. O conto foi publicado em 1958 e é 

caracterizado por apresentar elementos como: a força da fé, a existência de milagres, a vida e 

a morte.  

A narrativa Venha Ver o Pôr do Sol, publicada em 1970, é uma obra que explora 

predominantemente o espaço, pois há um narrador que descreve com sutileza os detalhes que 

compõem as cenas, tais como: o cemitério abandonado, local de encontro de Raquel e 

Ricardo, o mato rasteiro e a impossibilidade de acesso de automóveis. 

O conto é marcado por um encontro de ex-namorados em um cemitério abandonado e 

o enredo é construído em torno dos protagonistas que outrora eram um casal de namorados, 

mas que no presente estavam separados.  

A estética e os efeitos são revelados à medida em que Ricardo implora para se 

encontrar com Raquel e ela acaba cedendo de tanto que o rapaz a importunou por dias 

alegando que a levaria para ver o pôr do sol mais lindo do mundo. Raquel que está muito 

irritada e diz ao rapaz que está envolvida com outro homem e que este é muito rico e 

ciumento não poderia correr o risco de ser vista com outro rapaz. 

Por fim, foi possível perceber como o elemento narrativo espaço está dicotomicamente 

relacionado ao íntimo das personagens na ficção de Lygia Fagundes Telles, pois as 

personagens dos romances e dos contos utilizados no corpus de nossa pesquisa salientam as 

características da literatura lygiana e nos revela os aspectos da pós-modernidade e o avanço 

na produção literária no Brasil. 
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3. ANÁLISE DOS CONTOS VENHA VER O PÔR DO SOL E NATAL NA BARCA 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1 Análise do conto Venha ver o pôr do Sol 

 

Os contos que serão analisados em nossa pesquisa são narrativas que apresentam o 

elemento espaço como ferramenta essencial à estrutura semântica da nossa fundamentação. 

Assim, começaremos analisar a narrativa Venha ver o pôr do sol. Partindo do título podemos 

verificar a riqueza de metáfora contidas no corpus da obra de Telles, isto é, o chamado que 

exprimiria um convite ao leitor para conhecer esta narrativa, bem como visualizar os efeitos e 

as imagens que serão apresentadas em nossa análise. 

A estrutura poética em Venha ver o pôr do Sol é contemporânea e considerada uma 

narrativa aberta nas proposições de Umberto Eco (1971). Em Obra Aberta, Eco salienta as 

diversas possibilidades de percepções ao analisarmos uma determinada obra literária, isto é, 

suas considerações nos revelam que uma obra possui diversas significações e sempre serão 

abertas:  

 

 

Das estruturas que se movem àquelas em que nós nos movemos, as poéticas 

contemporâneas nos propõe uma gama de formas que apelam à mobilidade 

das perspectivas, à multíplice variedade das interpretações. (ECO, 1971, p. 

67) 

 

 

A dialética do interior e do exterior abordadas por Bachelard (1976) são apresentadas 

sob a ótica do narrador, o qual sutilmente apresenta os acontecimentos e como eles se 

desencadeiam no texto lygiano, ou seja, os espaços físicos e psicológicos são responsáveis por 

desencadear as ações dos personagens. No fragmento abaixo, por exemplo, percebemos o 

narrador apresentando o espaço sob sua ótica: “Ela subiu a tortuosa ladeira. No meio da rua 

sem calçamento, coberta aqui e ali por um mato rasteiro.” (TELLES, 1988, p. 26). 
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O conjunto metafórico compõe-se da aparência construída para revelar o que está 

oculto, assim, comprovaremos a exposição teórica realizada anteriormente, faremos a análise  

nos contos Venha ver o pôr do sol e Natal na Barca, de Lygia Fagundes Telles. De acordo 

com o texto de Bachelard, tudo ganha forma na dialética do interior e exterior, ou seja, os 

espaços físicos e psicológicos influenciam para que a narrativa se desenvolva e ganhe forma 

com atitudes dos personagens, isto é, faremos adiante uma sistematização espacial em que 

apontaremos as funcionalidades relativas à ficção de Lygia Fagundes Telles. 

Em Venha ver o pôr do sol os espaços são descritos com detalhes para salientar a 

estética, promover os efeitos e envolver o leitor numa aura de mistério e vertigem: “Ela subiu 

a tortuosa ladeira. No meio da rua sem calçamento, coberta aqui e ali por um mato rasteiro.” 

(TELLES, 1988, p. 26), “Podia ter escolhido um outro lugar, não? – Abrandara a vós – E o 

que é isso aí? Um cemitério.” (TELLES, 1988, p. 27); “Ele voltou-se para o velho muro 

arruinado. Indicou com o olhar o portão de ferro, carcomido pela ferrugem.” (TELLES, 1988, 

p. 27); “-Cemitério abandonado, meu anjo.” (TELLES, 1988, p. 27); “Vamos entrar um 

instante e te mostrarei o pôr do sol mais lindo do mundo.” (TELLES, 1988, p. 27). Esses 

trechos demarcam o narrador descrevendo os espaços que estão intimamente ligados aos 

personagens e, consequentemente, aqueles que são construídos e apresentados por meio da 

ambientação definida por Dimas (1994), isto é, os sentimentos, acontecimentos e hipóteses 

que auxiliam na composição do espaço.  

O conto é marcado por essa característica e um narrador heterodiegético, pois os 

espaços são apresentados para compor a ambientação. Juntos tais elementos relacionam-se e 

constituem uma atmosfera ficcional, em que espaço e personagem estão interligados do 

começo ao fim do texto: “Ele a esperava encostado a uma árvore.” (TELLES, 1988, p. 26); 

“Que idéia Ricardo, que idéia! Tive que descer do táxi lá longe, jamais ele chegaria aqui em 

cima.” (TELLES, 1988, p. 26); “Foi para me dizer isso que você me fez subir até aqui?” 

(TELLES, 1988, p. 26); “Podia ter escolhido um outro lugar, não? – Abrandara a vós – E o 

que é isso aí? Um cemitério.” (TELLES, 1988, p. 27). Ricardo, encostado em uma árvore 

esperando Raquel, questiona o táxi se não chegaria até o cemitério. Estes procedimentos são 

que constroem a ambientação e a partir daí os espaços são apresentados, mas com a visão de 

mundo do autor que é delegada ao narrador e, assim, o comportamento dos personagens são 

osdesencadeados numa linearidade.  

A ambientação proposta por Dimas (1994) ressalta a importância de se diferenciar 

espaço e ambientação; no conto em questão, temos uma série de elementos que constituem 

essa ambientação e que sutilmente compõem o espaço à medida que a narrativa é apresentada. 
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Veremos nos seguintes trechos como a ambientação auxilia na construção do espaço: “Foi 

para me dizer isso que você me fez subir até aqui?” (TELLES, 1988, p. 26)”, “-Cemitério 

abandonado, meu anjo.” (TELLES, 1988, p. 27).  

O questionamento de Raquel demarca um diálogo que compõe o ambiente em que os 

personagens estão inseridos, cabendo ao leitor separar o que é espaço e ambientação. A ironia 

é essencial para compor a fala de Ricardo e demarcar o espaço que o diálogo pressupõe. 

Portanto, temos a ambientação que sempre será implícita e subjetiva, ou seja, temos a 

ambientação reflexa em que o narrador está pautado no descritivismo, por isso estão 

intimamente unidos personagens e narrador que juntos tecem a estrutura narrativa e evitam o 

vazio no conto. 

De acordo com  a teoria de Boris Viktorovich Tomaschévsky (1925) há na confecção 

da trama a utilização dos símbolos verbais que desencadeiam o contexto narrativo, bem como 

estabelecem a conexão dos personagens e espaço. No livro Teoria da Literatura (1925) há a 

especificação de motivos livres que são o ponto principal de análise do conto em destaque, 

pois a definição de Tomaschévsky remete este motivo à trama. Por isso temos em ambos os 

contos a liberdade de criação, ou seja, uma literatura independente que se pauta na liberdade 

de escrita sem se preocupar com quaisquer outros motivos, isto é, a livre criação do texto. 

Os contos de Telles são marcados pela espacialidade dimensional, narrativa centrada 

no ser humano e não na espacialidade não-dimensional, ideia lançada por Salvatore D’onofrio 

(2007): 

 

 

O espaço utópico ou de proteção admite uma escala de intimidade, cuja 

intensidade aumenta conforme a seguinte linha descendente: país, cidade, 

bairro, rua, casa, quarto, cama, útero; este último sendo o de maior 

segurança. (D’ONOFRIO, 2007, p. 83) 

 

 

 D’onofrio (2007), com base na terminologia de Bachelard (1976), afirma que o 

espaço predominante na literatura lygiana é o atópico, ou seja, o espaço estranho que não 

transmite segurança aos personagens, isto é, espaços incertos que ora podem representar a 

segurança e a tranquilidade ora o medo e o desespero: “- Chega, Ricardo! Você vai me 

pagar!... - gritou ela, estendendo os braços por entre as grades, tentando agarrá-lo. - Cretino! 

Me dá a chave desta porcaria, vamos!" (TELLES, 2009, p. 139), "E, de repente, o grito 

medonho, inumano: - NÃO! (TELLES, 2009, p. 139). 
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Outro ponto relevante de destaque no conto de Telles é a narrativa aberta, 

característica moderna que surpreende o leitor no final e estabelece uma forte tensão entre 

duas histórias como se fossem uma só, como nas proposições de Ricardo Piglia. 

 O conto salienta o verbo “rememorar”, palavra-chave que definiria os personagens 

lygianos, são características das personagens de Lygia Fagundes Telles, por sua vez, são 

marcadas por um trauma, frustração, descontentamento. Relacionando as personagens com a 

lembrança  de tais fatores que as prendem e que as fazem sofrer, como no caso de Ricardo, 

que lembra do relacionamento passado com Raquel, mas que agora relembra em um 

reencontro, assim, essas lembranças o tornam frio e insensível, portanto é claro a marca da 

memória que relembrada em um cemitério abandonado propicia para que ele aja com 

sentimentos recalcados construídos por uma lembrança nostálgica, nesse momento, o 

cemitério se torna um espaço lírico, cheio de lembranças passadas, o espaço está totalmente 

ligado às ações de Ricardo. Portanto, tais relações de espaço, personagens e memória 

reafirmam a dicotomia bachelardiana, isto é, a dialética do interior e do exterior tornam-se 

elementos que influenciam tanto na memória quanto no espaço e, ainda, nas ações dos 

personagens. 

Para aprofundarmos nossa análise veremos que a  narrativa de Lygia Fagundes Telles 

segue as proposições de Antônio Dimas (2009) no posfácio da obra, textos demarcados por 

situações iniciais que começam discretamente, mas com  a construção da tensão descambam, 

personagens marcados pelos seus papéis sociais, questionadores e presos em suas memórias, 

veremos como Dimas (2009) apresenta a obra lygiana:  

 

 

São estórias em que a situação inicial é sempre em foco pequeno, em 

surdina, em espaço restrito, bem íntimo, às vezes. Nada de grandes 

angulares, de cena alentada, de palco escancarado. Nada de épico. Tudo 

muito pontual, muito preciso, muito na mosca. Nenhuma entrada que ameace 

drama. Tudo muito disfarçado, tudo muito sorrateiro. Nem mesmo a ricaça 

destemperada, que se acha uma “puta bêbada mas rica”, perde as estribeiras 

quando soluça sua paixão perdida por um fauno encaracolado, exímio 

instrumentista de um saxofone fálico. (DIMAS, 2009, p. 124). 

 

 

 O discurso carregado de ironia demarca o tom de sarcasmo, que está ligado à 

memória e ao espaço, juntos se tornam elementos essenciais na construção de uma atmosfera 

em que mistério, amor e ódio se confundem no discurso narrativo: 
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- Ah, Raquel, olha um pouco para esta tarde! Deprimente por quê? Não sei 

onde foi que eu li, a beleza não está nem na luz da manhã nem na sombra da 

noite, está no crepúsculo, nesse meio-tom, nessa ambiguidade. Estou-lhe 

dando um crepúsculo de bandeja e você se queixa. (TELLES, 1988, p. 29) 

 

 

 A memória e o espaço em obras de Lygia Fagundes Telles são ligados 

dicotomicamente, pois as personagens mantém essa prática evidente em todas as ações 

praticadas. Segundo Pereira (2008), as personagens de Telles sempre rememorarão seus 

dramas como método de impedir o esquecimento de tal memória que refletem nas suas ações 

com influência do espaço em que estão inseridos. Rememorar para Pereira, sem dúvida, é 

estabelecer a compreensão perfeita e fazer ligações entre espaço, memória e rememoração na 

ficção de Telles. As heranças que causam dor, culpa, frustração geram uma grande tensão em 

suas narrativas e é este ponto ficcional que nos interessa para uma análise profunda e 

completa. No trecho a seguir verifica-se o fator memorialístico relembrado por Ricardo no 

cemitério abandonado, ilustrando a dicotomia do espaço com a memória e o impacto que 

torna o primeiro responsável por desencadear na narrativa uma tensão: 

 

 

- É, mas fiz mal. Pode ser muito engraçado, mas não quero me arriscar mais.  

- Ele é tão rico assim? 

- Riquíssimo. Vai me levar agora numa viagem fabulosa até o 

Oriente. Já ouviu falar do Oriente? Vamos até o oriente, meu caro... 

Ele apanhou um pedregulho  e fechou-o na mão. A pequenina rede 

de rugas voltou a se estender em redor dos seus olhos. A fisionomia tão 

aberta e lisa, repentinamente escureceu, envelhecida. Mas logo o sorriso 

reapareceu e as ruguinhas sumiram.  

- Eu também te levei um dia pra passear de barco, lembra? 

(TELLES, 1988, p. 29) 

  

 

Foram enfatizadas várias informações sobre Lygia Fagundes Telles e suas produções, 

bem como biografia e características sociais que seus personagens receberam. A maioria delas 

são mulheres nos seus cotidianos angustiantes. As metáforas são extremamente explícitas em 

suas obras, ironias reveladoras, o que requer do leitor educação e perspicácia. 

O presente trabalho salienta a função do conto lygiano ao envolver o leitor para que 

este consiga notar a necessidade de entusiasmo, e, consequentemente, verificar um 

acontecimento que possibilite abrir um caminho que nos eleve para além do pensamento 
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literário, contudo, podemos concluir que Venha ver o pôr do sol ilustra a realidade conjugal 

de muitos casais, a crítica vai além e define em suma a ilustração de Venha ver o pôr do Sol:  

 

 

Em suma: sem alarde, o mal se instala e vai deglutindo, aos poucos, o que se 

saudável ainda restava na constituição psicológica dos personagens. Tem 

início, então, a corrosão das expectativas, marca registrada desta escritora, 

que seduz pela brandura inicial, de que faz parte o personagem de aparência 

neutra ou inocente, rodeado de relativo conforto material, difícil de explicar 

os desatinos posteriores. (DIMAS, 2009, p. 131) 

 

 

No conto em questão aparece uma característica moderna utilizada por Lygia 

Fagundes Telles que define a estrutura da sua obra, uma narrativa aberta,  que surpreende o 

leitor no final e outra que trabalha a tensão em duas histórias, sem conseguir resolvê-la, traço 

evidente em suas produções. 

 Os contos de Telles contam duas histórias em um só como se fossem únicas. Na 

literatura lygiana o mais importante não se conta explicitamente, ou seja, a história principal 

constrói-se sobre o que não foi dito, o silêncio narrativo esconde conteúdos subtendidos. Há 

em sua literatura objetos e sentimentos, sintagmas que significam mensagens e apelos em 

busca de decifração frente ao leitor: 

 

 

Ele esperou que ela chegasse quase a tocar o trinco da portinhola de ferro. 

Então deu uma volta à chave, arrancou-a da fechadura e saltou para trás.  

-Ricardo, abre isto imediatamente! Vamos, imediatamente! – ordenou, 

torcendo o trinco. – Detesto este tipo de brincadeira, você sabe isso. Seu 

idiota! É no que dá seguir a cabeça de um idiota desses. Brincadeira mais 

estúpida! 

- Uma réstia de sol vai entrar peça frincha da porta, tem uma frincha na 

porta. Depois vai se afastando devagarinho, bem devagarinho. Você terá o 

pôr do sol mais belo do mundo. 

Ela sacudiu a portinhola. 

- Ricardo, chega, já disse! Chega! Abre imediatamente, imediatamente! – 

Sacudiu a portinhola com mais força ainda, agarrou-se a ela, dependurando-

se por entre as grades. Ficou ofegante, os olhos cheios de lágrimas. Ensaiou 

um sorriso. – Ouça, meu bem, foi engraçadíssimo, mas agora preciso ir 

mesmo, vamos, abra... (TELLES, 1988, p. 33-34). 

 

 

A escrita lygiana é marcada pela lembrança que ao decorrer das narrativas constrói 

uma dimensão psicológica no íntimo das personagens e essas práticas de rememoração estão 

interligadas ao espaço em que estão inseridos, isto é, são elementos essenciais e decisivos 
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para o desfecho que surpreende o leitor. Sua capacidade de envolver e entusiasmar é 

impressionante, Telles é sutil e detalhista, prepara-nos durante a narração para que ao final 

estejamos satisfeitos e surpresos. Ainda segundo Pereira (2008), Lygia trabalha com a 

sugestividade, recurso literário muito utilizado pela autora, suas narrativas não são dadas com 

clareza, elas precisam de olhos educados para uma perfeita compreensão. A técnica utilizada é 

a “arte da alusão”, “arte da elipse” (COELHO, 2008 apud PEREIRA, 2008, p. 34),  são 

narrativas que por meio de elementos é possível percebermos uma trama que vem à tona e 

desoculta-se, esta tensão é a grande beleza das narrativas lygiana, a sutileza, a cautela, os 

mínimos detalhes que escondem no discurso narrativo. A espacialidade interna e externa das 

suas obras tornam os objetos, o espaço, as lembranças, além da sua superfície normal 

tornando-a cheia de faces. 

O crítico Alfredo Bosi (1976) salienta a ficção de Telles como estruturada no ritmo da 

observação e da memória. Bosi (1976) afirma que o sucesso da literatura lygiana é a 

capacidade da escritora em aplicar a memória em suas narrativas, porém ressaltamos que o 

espaço é o elemento desencadeia a lembrança levando-o à prática de suas ações. 

No estudo de Pereira (2008) há a referência do crítico Suêncio Campos de Lucena, 

este responsável por dizer que a ficção lygiana apresenta três configurações que permitem 

estudar a tensão narrativa: personagens que querem esquecer, mas não conseguem; aquelas 

que gostariam de lembrar; aquelas que lembram nostalgicamente e aqueles que lembram 

dolorosamente, portanto entendemos que o conto Venha ver o pôr do sol está marcado por 

personagem que lembram dolorosamente, que é o caso de Ricardo, e personagem que querem 

esquecer, essa segunda categoria ilustra Raquel. 

Os personagens do conto mostram-se imersos às suas lembranças do passado, das 

coisas antigas e dos acontecimentos que ficaram em suas memórias, mas que refletem no 

presente sendo o espaço responsável por trazê-las à tona. No fragmento abaixo veremos como 

isso acontece, pois notaremos que a ação de Ricardo foi influenciada pelo espaço em que está 

inserido, bem como as lembranças do relacionamento vivido no passado com Raquel, isto é, 

espaço e memórias reafirmam suas influências nos personagens: 

 

 

Guardando a chave no bolso, ele retomou o caminho percorrido. No breve 

silêncio, o som dos pedregulhos se entrechocando úmidos, sob seus sapatos. 

E, de repente, o grito medonho, inumano: 

- Não!  

Durante algum tempo ele ainda ouviu os gritos que se multiplicaram, 

semelhantes aos de um animal sendo estraçalhado. Depois, os uivos foram 
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ficando mais remotos, abafados como se viessem das profundezas da terra. 

Assim que atingiu o portão do cemitério, ele lançou ao poente um olhar 

mortiço. Ficou atento. Nenhum ouvido humano escutaria agora qualquer 

chamado. Acendeu um cigarro e foi descendo a ladeira. Crianças de longe 

brincavam de roda. (TELLES, 1988, p. 34). 

 

 

Destaca-se na ficção lygiana o norteamento interno das personagens que ora trazem 

situações conflituosas acerca da vida humana, ora diversos temas que são arrebatados e 

enredados de forma sutil e envolvente, e o espaço é a categorial essencial à literatura lygiana, 

pois associada com a memória dos personagens assumem instâncias complexas sendo 

responsáveis por desencadear as ações nos espaços em que estão inseridos. As personagens 

lygianas são esféricas, pois assumem diversas facetas, socialmente corretas, cheias de dramas 

e lembranças. “Ficou sério. E aos poucos, inúmeras rugazinhas foram-se formando em redor 

dos seus olhos ligeiramente apertados. Os leques de rugas se aprofundaram numa expressão 

astuta” (TELLES, 1988, p. 28).  No universo lygiano, a rememoração e o espaço assumem um 

papel fundamental para caracterizar a memória dolorosa que se faz presente no íntimo das 

personagens. A rememoração das personagens lygianas assume um papel fundamental nas 

dores íntimas enredadas. As lembranças  são árduas e trazem memórias que há muito estão 

recalcadas no íntimo dos personagens sendo o espaço responsável por desencadear a 

rememoração. O fato delas se manifestarem as fazem instrumentos de dor proporcionando, 

assim, a beleza da ficção de Lygia Fagundes Telles. 

De acordo com a onosmástica, estudo dos nomes próprios, verificamos os significados 

dos nomes Ricardo e Raquel. O significado de Ricardo é príncipe forte e corajoso, enquanto 

Raquel significa ovelha, mulher mansa e inocente, assim, a narrativa é marcada pela 

dicotomia força e fraqueza. Tais significações apontam o psicológico dos personagens frente 

ao espaço em que estão inseridos. Logo, na análise de Natal na Barca verificaremos as 

relações entre as narrativas para obtermos as considerações que desejamos encontrar. 

 

 

 

3.2 Análise de Natal na Barca 

 

Analisaremos o conto Natal na Barca, centrado nas relações de imaginação e realidade, 

caracterizando como temas centrais a angústia e a insatisfação do sujeito, elementos que se 

unem para sistematizar uma narrativa cheia de efeitos. A descrição dos espaços revela o 
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estado de espírito do narrador-personagem e demarca a rememoração proposta por Maria do 

Rosário Pereira (2008), ou seja, personagens que lembram involuntariamente, vejamos no 

seguinte trecho: “Não quero nem devo lembrar aqui por que me encontrava naquela barca” 

(TELLES,  1988, p. 20). Este fragmento demarca o personagem incomodado, rememorando 

sua permanência naquela barca, no entanto ele não desejava lembrar-se desse fato. 

Novamente podemos perceber a marca da memória refletida no presente do narrador-

personagem, nesse conto, o discurso narrativa é caracterizado por uma narrativa confessional. 

O cromatismo de escuridão e trevas presente ao redor da barca nos mostra o espaço 

como elemento de angústia e estado de espírito do narrador-personagem, isto é, os elementos 

se organizam e constituem a terminologia de Lins (1976), ou seja, a relação entre espaço, 

personagem e memória estão dicotomicamente relacionados: 

 

 

Não só o espaço e tempo, quando nos debruçamos sobre a narrativa, são 

indissociáveis. A narrativa é um objeto compacto e inextrincáveis, todos os 

seus fios se enlaçam entre si e cada um reflete inúmeros outros. Pode-se, 

apesar de tudo, isolar artificialmente um dos seus aspectos e estudá-lo – não, 

compreende-se os demais aspectos inexistissem, mas projetando-o sobre 

eles: neste sentido, é variável aprofundar, numa obra literária, a compreensão 

do seu espaço ou do seu tempo, ou, de um modo mais exato, do tratamento 

concedido, aí, ao espaço ou ao tempo: que função desempenham, qual a sua 

importância e como os introduz o narrador. (LINS, 1976, p. 63) 

 

 

O espaço em Natal na Barca ilustra com exatidão como os personagens estão 

interrelacionados com o cromatismo, bem como revelam o seus sentimentos mais profundos: 

“Debrucei-me na grade de madeira carcomida. Acendi um cigarro. Ali estávamos os quatro, 

silenciosos como mortos num antigo barco de mortos deslizando na escuridão”  (TELLES, 

1988, p. 20). 

Nesta narrativa temos a ambientação reflexa proposta por Dimas (1976), pois o espaço 

é construído e apresentado por meio da participação ativa dos personagens, ou seja, à medida 

que o enredo se desenvolve o espaço ganha forma e sentido relacionando-se com a trama. 

Vejamos nos seguintes trechos como o espaço é apresentado e como ele se torna elemento 

essencial às ações das personagens: “Levantei-me. Eu queria ficar só naquela noite, sem 

lembranças, sem piedade. Mas os laços – os tais laços humanos – já ameaçavam me envolver. 

Conseguira evitar até aquele instante. Mas agora não tinha forças para rompê-los.” (TELLES, 

1988, p. 20). 
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Segundo D’onofrio (2008) quando define espaço-dimensional e espaço não-

dimensional nos confrontamos com os dois na narrativa lygiana, este refere-se a espacialidade 

que está ligada ao divino e ao sobrenatural, enquanto aquele refere-se ao ser humano. O 

espaço-dimensional está explícito nas ações dos personagens que centram-se no ser humano, 

pois os espaços são responsáveis por ilustrar a terminologia de D’onofrio (2008), bem como o 

não-dimensional, porém é explícito nas ações em que o sobrenatural e a fé caracterizam o 

discurso narrativo. Vejamos nos seguintes trechos: 

 

 

- Foi logo depois da morte do meu menino. Acordei uma noite tão 

desesperada que sai pela rua afora, enfiei um casaco e sai descalça chorando 

feito louca, chamando por ele... Sentei-me num banco do jardim onde toda 

tarde ele ia brincar. E fiquei pedindo, pedindo com tamanha força, que ele, 

que gostava tanto de mágica , fizesse essa de me aparecer só mais uma vez, 

só mais uma! Quando fiquei sem lágrimas, encostei a cabeça no banco e não 

sei como dormi. Então sonhei e no sonho Deus me apareceu, quer dizer, 

senti que ele pegava na minha mão com uma mão de luz. Eu vi o meu 

menino brincando com o Menino Jesus no jardim do Paraíso. (TELLES, 

1988, p. 23) 

 

 

Nota-se o demarcado  espaço não-dimensional proposto por D’onofrio (2007). 

Portanto, é claramente notável como esta terminologia pode ser encontrada neste conto 

lygiano e como o espaço assume importância na ação do personagem-narrador. Quanto ao 

espaço-dimensional é notável no discurso o verificarmos elementos como “acordei”, 

“chorando”, “chamando”, “sentei-me”, etc. marcam o foco no ser humano. Portanto, os 

espaços revelam-se no discurso das personagens. 

A ambientação das imagens  estruturam o ambiente da barca,  formando uma 

atmosfera da qual o cromatismo enfatiza o espírito natalino. Vejamos como isso acontece: 

 

 

-Acho melhor nos despedirmos aqui – disse atropeladamente, estendendo a 

mão. 

Ela pareceu notar meu gesto. Levantou-se e fez um movimento como se 

fosse pegar a sacola. Ajudei-a, mas ao invés de apanhar a sacola que lhe 

estendi, antes mesmo que eu pudesse impedi-lo, afastou o xale que cobria a 

cabeça do filho. 

- Acordou o dorminhoco! E olha aí, deve estar agora sem nenhuma febre. 

- Acordou?! 

- Ela teve um sorriso. 

- Veja... 



35 

 

Revista Letras Fafibe, Bebedouro-SP, 6 (1), Set.2016. ISSN 2177-3408 
 

Inclinei-me. A criança abrira os olhos – aqueles olhos que eu vira cerrados 

tão definitivamente. E bocejava, esfregando a mãozinha na face de novo 

corada. Fiquei olhando sem conseguir falar. 

- Então, bom natal! – disse ela, enfiando a sacola no braço. (TELLES, 1988, 

p. 24) 

 

 

Portanto, temos uma análise em que pessimismo, fé e realidade se relacionam e 

formam um texto cheio de imagens e expectativas que nos surpreende ao final, isto é, Lygia 

Fagundes Telles reafirma em sua ficção o que está apresentado em suas obras e revelado ao 

leitor não é o dito, mas o que não foi dito, ou seja, ocasionando desfechos emocionantes. 

Faremos a análise espacial de Natal na Barca onde mostraremos como Lygia 

Fagundes Telles, por meio do narrador, une o conto de atmosfera ao de personagem 

destacando os espaços e a ambientação que são essenciais para estruturar a atmosfera de 

solidão, morte e vida, estes é o retrato das suas incompletitudes que desencadeiam uma junção 

de senso comum o pensamento científico, pois a narrativa consegue mesclar as duas opções 

de pensamento e ou crença, bem como salienta a “corrosão de expectativas” nas proposições 

de Antônio Dimas (2009). 

O conto Natal na Barca traz em sua composição o elemento narrativo espaço que em 

nossa análise será o destaque para fundamentarmos nossa pesquisa. Publicado no livro Venha 

Ver o Pôr-do-Sol e Outros Contos, em (1988) a narrativa  é marcada pela 1ª pessoa, narrador 

homodiegético cujo narrador-personagem participa ativamente da história, porém não como 

protagonista. 

O ponto de partida desta narrativa é demarcado pela técnica de envolvimento do leitor, 

ou seja, é iniciado como estratégia que visa envolver e prender a atenção e consequentemente, 

despertar a curiosidade, isto é, o narrador-personagem começa construindo uma atmosfera de 

mistério da qual esteve envolvido e que começará compartilhar revelando a aparência neutra 

dos personagens envolvidos na barca, isto é, as considerações de Dimas (2009) são essenciais 

na construção da análise, pois descreve delicadamente o início da literatura lygiana: “Não 

quero nem devo lembrar aqui por que me encontrava naquela barca” (TELLES, 1988, p. 20) 

Um ponto que merece destaque na narrativa é a intertextualidade de Natal na Barca 

com Missa do Galo de Machado de Assis: “Nunca pude entender a conversação que tive com 

uma senhora, há muitos anos, contava eu dezessete, ela trinta” (ASSIS, 1977, p. 75). Podemos 

afirmar que ambos se assemelham devido os narradores-personagens fazerem uso do 

descritivismo para nos apresentar os mínimos detalhes que ressaltam tal momento em suas 

vidas. Assim, temos a rememoração que define os personagens lygianos como seres que são 
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demarcados pela lembrança e o esquecimento e que nos são apresentados como personagens 

que querem esquecer e não conseguem, aqueles que gostariam de lembrar e aqueles que 

lembram nostalgicamente, portanto estas características são próprias da ficção de Telles. 

A terminologia de Bachelard (1976) afirma as relações interiores e exteriores na obra, 

assim, tanto os espaços internos dos personagens, como os externos da barca, juntam-se e 

constituem os espaços que serão essenciais para estimular as ações dos personagens lygianos. 

Ao analisarmos o redor da barca verificaremos essa dialética e como ela é responsável por 

tecer uma atmosfera ficcional centrada nessas relações. redor da barca: 

 

 

O aquém e o além repetem surdamente a dialética do interior e do exterior: 

tudo se desenha, mesmo o infinito. Queremos fixar o ser e, ao fixá-lo, 

queremos transcender todas as situações para lhe dar uma situação de todas 

as situações. Confronta-se então o ser do homem com o ser do mundo, como 

se tocássemos facilmente as primitividades. Fazemos passar para o nível do 

absoluto a dialética do aqui e do lá. Dá-se a estes pobres advérbios de lugar 

poderes de determinação ontológica mal cuidada. Muitas metafísicas 

exigiriam uma cartografia. Mas, em filosofia, todas as facilidades se pagam, 

e o saber filosófico começa mal a partir de experiências esquematizadas. 

(BACHELARD, 1976, p. 158). 

 

 

Os personagens presentes na barca são quatro, um velho - “O velho, um velho 

esfarrapado, deitara-se de comprido no banco, dirigira palavras amenas a um vizinho invisível 

e agora dormia” (TELLES, 1988, p. 20), o vizinho invisível com o qual o velho conversava, a 

mulher – “A mulher estava sentada entre nós, apertando nos braços a criança enrolada em 

panos. Era uma mulher jovem e pálida.” (TELLES, 1988, p. 20) e o narrador-personagem que 

ao final é revelado ser uma mulher – “Debrucei-me na grade da barca e respirei penosamente: 

era como se estivesse mergulhada naquela água. Senti que a mulher se agitou atrás de mim.” 

(TELLES, 1988, p. 24). É possível observar que o narrador-personagem destacou na barca um 

espaço em que está tomado pelo cromatismo de escuridão, espaço que está apoiado na 

ambientação dissimulada/oblíqua proposta por Osman Lins (1976) e referenciada por Antônio 

Dimas (1994), ou seja, elementos que compõem o espaço: “Nem combinava mesmo com a 

barca tão despojada, tão sem artifícios, a ociosidade de um diálogo” (TELLES, 1988, p. 20), 

“Debrucei-me na grade carcomida. Acendi um cigarro. Ali estávamos os quatro, silenciosos 

como mortos num antigo barco de mortos deslizando na escuridão. Contudo, estávamos vivos. 

E era Natal” (TELLES, 1988, p.20). 
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O narrador-personagem fica imerso ao espaço da barca, há na narrativa um mistério do 

qual está dotado de detalhes que na simbologia representaria diversos símbolos como, por 

exemplo, o uso dos adjetivos “tosca”, “desconfortável”, “tão despojada”, “tão sem artifício”, 

“chão de largas tábuas gastas”, “sulco negro” representaria o elemento morte e insegurança, 

porém com um pequeno teor de esperança representado pela cor verde que o rio tem durante 

às manhãs e por que era Natal, portanto esse discurso demarca a influência do espaço nas 

relações humanas e como a simbologia auxilia à construção da dimensão ficcional: 

 

 

Nem combinava mesmo com a barca tão despojada, tão sem artifícios, a 

ociosidade de um diálogo. Estávamos sós. E o melhor ainda era não fazer 

nada, não dizer nada, apenas olhar o sulco negro que a embarcação ia 

fazendo no rio. 

Debrucei-me na grade carcomida. Acendi um cigarro. Ali estávamos os 

quatro, silenciosos como mortos num antigo barco de mortos deslizando na 

escuridão. Contudo, estávamos vivos. E era Natal. 

- Quente e verde, tão verde que a primeira vez que lavei uma peça de roupa, 

pensei que a roupa fosse sair esverdeada. (TELLES, 1988, p. 20-21). 

 

 

Segundo Rosana Gondim Rezende Oliveira (2010), a barca no conto teria  um 

significado ambíguo, místico e real: este como meio de transporte que leva as pessoas à 

cidade e ao interior da metrópole, aquele quando atribuímos o símbolo viagem, lugar de 

travessia dos mortos e/ou vivos, objeto concreto do mundo real, pois a barca assume uma 

atmosfera metafórica e intertextualiza com a religião por que na tradição cristã a barca 

representa o local onde os crentes vencerão as batalhas da vida. Portanto, este motivo 

representa a esperança de um milagre, sendo assim, o espaço da barca e a noite de Natal 

reafirmam a esperança dos personagens: 

 
 

Na arte e na literatura do antigo Egito, acreditava-se que o defunto descia 

para as doze regiões do mundo inferior na barca sagrada. (CHEVALIER E 

GHEERBRANT, 1999, p. 121 apud OLIVEIRA, 2010, p. 4) 

Na tradição cristã, a barca dentro da qual os crentes ocupam seus lugares a 

fim de vencer as ciladas desse mundo e as tempestades das paixões é a 

igreja. A esse propósito, pode-se evocar a Arca de Noé, que é a prefiguração 

da igreja. (CHEVALIER E GHEERBRANT, 1999, p. 122 apud OLIVEIRA, 

2010, p. 4). 

 

 

Percebe-se ao partir daí que há um possível mistério que revela o sofrimento da 

personagem que pode ser o abandono do marido. Esta consideração ilustra a terminologia de 
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Suêncio Campos de Lucena (2008) apud Pereira (2008), já que os personagens lygianos estão 

constantemente marcados pela prática da rememoração. Neste caso, a personagem relembra 

nostalgicamente: 

 

 

Em ‘Memória, lembrança e esquecimento em Lygia Fagundes Telles’, 

Suênio Campos de Lucena apresenta três configurações possíveis para se 

estudar a tensão entre lembrança e esquecimento na ficção da autora:  

a) personagens que querem esquecer, mas não conseguem;  

b) aquelas que gostariam de lembrar;46  

c) aquelas que lembram nostalgicamente. (LUCENA, 2008. apud PEREIRA, 

2008, p. 36) 

 

 

Com sutileza o drama é revelado, pois o narrador a descreve cautelosamente e 

possibilita que ela tome a cena do protagonista e ganhe maior destaque, pois agora a atenção 

recai sobre ela e a trama se desenrola, assim o espaço é delimitado e ganha relevância 

demarcando como a dialética do interior e do exterior estão presentes no conto,  “O rumor do 

ser dos ditos se prolonga no espaço e no tempo.” (BACHELARD, 1976, p. 160): 

 

 

Imagine que nós vivíamos tão bem, mas tão bem! Quando ele encontrou por 

acaso com essa antiga namorada, falou comigo sobre ela, fez até uma 

brincadeira, a Duca enfeou, de nós dois fui eu que acabei ficando mais 

bonito... E não falou mais no assunto. Uma manhã ele se levantou como 

todas as manhãs, tomou café, leu o jornal, brincou com o menino e foi 

trabalhar. Antes de sair ainda me acenou, eu estava na cozinha lavando a 

louça e ele me acenou através da tela de arame da porta, não gosto de ver 

ninguém falar comigo com aquela tela de arame no meio... (TELLES, 1988, 

p. 22). 

 

 

Há um outro ponto de análise muito importante nessa personagem que é a criança que 

ela trazia em seus braços enrolada em panos e que se encontrava doente e com muita febre. O 

cromatismo presente que compunha a ambientação na barca não permitia o contato entre o 

narrador-personagem e a mulher, pois o espaço está delimitado à escuridão, à solidão e à 

morte e não convinha à “ociosidade de um diálogo” (TELLES, 1988, p. 20), mas com um 

simples palpite do narrador-personagem a conversa se inicia: 

 

 

- Tão gelada – estranhei, enxugando a mão. 

- Mas de manhã é quente. 
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- De manhã esse rio é quente – insistiu ela, me encarando. 

- Quente?  

- Quente e verde, tão verde que a primeira vez que lavei uma peça de roupa, 

pensei que a roupa fosse sair esverdeada. (TELLES, 1988, p. 21). 

 

 

Esta cena demarca as antíteses presentes na narrativa, elementos como morte e vida, 

noite e manhã, quente e frio e verde e escuro, isto é, eles representariam o espaço cheio de 

facetas que ora seria um local de esperança e manifestação da fé por ser Natal, ora a 

embarcação representaria a morte e a solidão dos personagens, este é o efeito que o 

cromatismo aliado as antíteses provocaram na narrativa de Telles, assim, ilustram as 

dicotomias morte e vida, noite e dia, claro e escuro, quente e frio. É importante destacar a cor 

verde presente na narrativa, ou seja, é um elemento que na simbologia representaria a fé e a 

esperança, assim, a dicotomia claro e escuro afirma a esperança e a morte enredados num jogo 

de mistério em que é delegado ao leitor tirar suas próprias conclusões acerca do desfecho. 

O espaço da barca assume uma relevância ao analisarmos como um local que 

possivelmente teria acontecido um milagre ou uma interpretação equivocada da narradora-

personagem que também poderia ter se enganado quanto à morte do menino que a mulher 

trazia enrolado em panos nos braços. Portanto esta, análise reafirma que esta narrativa pode 

estar inserida nas propostas do conto de atmosfera, ou seja, narrativas centradas na análise do 

personagem cujo narrador delega ao leitor que tire suas próprias conclusões. 
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

 

 

 

 

 

Ao transitar pelas vertentes dos estudos sobre  elemento narrativo espaço mencionado, 

percebemos a relação dicotômica presente nesta categoria, tanto na ambientação quanto nos 

personagens  dos contos. Ambas as narrativas são marcadas pelo conto de atmosfera, ou seja, 

o narrador utiliza da sugestividade e da memória para promover imagens destacando as 

relações dos espaços com as personagens. A construção de mistérios e dicotomias como: vida 

e morte, claro e escuro, força e fraqueza são elementos essenciais à estética literária das 

narrativas de Lygia Fagundes Telles, bem como responsáveis por desencadear tensões das 

quais prendem o leitor a descobrir o desfecho de suas estórias nas quais a memória é um 

componente indispensável, isto é, a lembrança e o espaço estão interligados na ficção lygiana, 

eles tecem um universo peculiar a cada personagem elevando seus dramas passados aflorarem 

num determinado espaço no presente. A ficção lygiana está ligada à semelhança da literatura 

de Machado de Assis, pois a autora nos surpreende no final de suas narrativas e faz uso da 

sugestividade, isto é, delega ao leitor tirar suas próprias conclusões, o narrador de Telles 

analisa o intimo de seus personagens, característica da obra machadiana.  O valor estético  da 

literatura lygiana  contribui para fundamentar nossa análise e levar os leitores a compreender 

as funcionalidades das estruturas narrativas, destacado pelo elemento espaço. Promover a 

análise da literatura lygiana é entrar em contato com o universo ficcional marcado por 

memórias que, praticadas pela rememoração, nos eleva as facetas do discurso poético 

revelando seu poder de construção de imagens. 
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