
   RONÉRIO CANDIAN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        AS MÁSCARAS DO FEMININO EM MÁRIO DE SÁ-CARNEIRO  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 PROGRAMA DE ESTUDOS PÓS-GRADUADOS 
     EM LITERATURA E CRÍTICA LITERÁRIA 
    PUC-SP 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    SÃO PAULO 
           2007 



   RONÉRIO CANDIAN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Dissertação apresentada como exigência parcial 
    para obtenção do grau de Mestre em Literatura e  
    Crítica Literária à Comissão julgadora da 
    Pontifícia Universidade Católica de São Paulo,  
    sob a orientação da Prof.ª Drª. Beatriz Berrini. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    São Paulo 
          2007  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Banca Examinadora: 
    
    …………………………………………………….. 
    …………………………………………………….. 
    …………………………………………………….. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 “A linguagem e a vida são uma coisa só. 
Quem não fizer do idioma o espelho de sua 
personalidade não vive”. 

                              Guimarães Rosa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dedico este trabalho aos meus pais 
Jesus e Luzia Noé Candian e à Profª. 
Drª. Beatriz Berrini. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Meus agradecimentos: 

 

 

à Profª. Drª. Paola Poma e ao Prof. Dr. Biágio D’Angelo pela leitura crítica e 

sugestões que tornaram possíveis este trabalho; 

 

à Profª. Drª. Rena Signer por introduzir-me no mundo literário; 

 

aos professores da PUC-SP pela atenção e direcionamento das idéias que não 

se alinhavam; 

 

à Profª. Leila Bonin e à Profª. Luciana Santa Rita França; 

 

à secretária do Departamento de Literatura e Crítica Literária Ana Albertina; 

 

aos amigos Marisa Ribeiro, Mário Luiz Tagliari e àqueles que acreditaram na 

realização deste trabalho; 

 

aos amigos e companheiros de estudo da PUC-SP, que neste período 

demonstraram que a união supera todos os obstáculos; 

 

à CAPES 

 

e ao amigo Alexandre Androvics Júnior, pelo apoio constante e amizade 

incondicional. 

      

 

 

 

 

 

 

 

 



RESUMO 

 

 Este trabalho tem como objetivo apresentar uma análise da obra A 

Confissão de Lúcio, sob a perspectiva do Maravilhoso e do Fantástico, bem 

como a vida e o momento sócio-político-econômico-cultural que o escritor 

português Mário de Sá-Carneiro viveu, seja em Lisboa, seja em Paris. 

 Consideramos relevante a análise da vida do poeta devido à relação 

vida-obra que acreditamos desempenhar uma aproximidade muito peculiar se 

comparado a outros escritores. 

 Quanto ao momento histórico, dedicamos maior atenção a um fator que 

julgamos importante à complementação de nosso trabalho: as Gerações de 70 

e de Orpheu, levando em conta o objetivo de cada uma, a importância de seus 

colaboradores e a contribuição de suas criações na vida e cultura do povo 

português na época, e o reflexo dessas mudanças que se faz sentir ainda hoje. 

 À abordagem da narrativa, inserimos o estudo do mito do duplo e sua 

importância na obra de Mário de Sá-Carneiro, assim como o homem vê, no 

Outro, a possibilidade de completar-se e, por que não dizer, de projetar-se no 

Outro o que deseja ser ou ter. Nosso parecer a este respeito apoiou-se nas 

teorias do Inconsciente Coletivo e na Análise dos Sonhos, de Jung. 

 Neste sentido, ao buscarmos na narrativa o esclarecimento desse mito, 

consideramos, em especial, as personagens Lúcio, Ricardo de Loureiro e sua 

esposa Marta e a figura enigmática da Americana “fulva”. Porém ressaltamos 

que, segundo nossa análise, o mito do duplo permeia toda a obra. 

 Numa abordagem sutil, ante a necessidade de um estudo mais 

aprofundado, trouxemos à tona o mito da Salomé – tão bem retratado por 

Oscar Wilde e Gustave Flaubert – , na tentativa de aproximá-lo à personagem 

e sua dança – “a orgia do fogo” – a Americana “fulva” e sua defesa da 

voluptuosidade como Arte. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Mário de Sá-Carneiro, A Confissão de Lúcio, Geração, 

Duplo. 

 

 

 



ABSTRACT 

 

 The main objective of this study is to analyze the work “A Confissão de 

Lúcio” under the perspective of the Wonderful and Fantastic, as well as the life 

and the social-political-economic-cultural moment in which the Portuguese 

author, Mário de Sá-Carneiro, lived, either in Lisbon or in Paris. 

 We consider it relevant to analyze the poet´s life due o the close 

relationship life-work, which we believe had a strong and peculiar influence, in 

comparison to other authors of the time.  

 As to the historical moment, we dedicated special attention to a factor 

which we consider important to complement our study: the 70´s Generation and 

Orpheo, taking into consideration the objective of each one, the importance of 

collaborators and the contribution of the creations in the life and culture of the 

Portuguese people in those times, where the reflex of these changes can be felt 

until today. 

 Into the study of the narrative, we inserted the study of the double myth 

and its importance in the work of Mário de Sá-Carneiro, as how Man sees in the 

other the possibility of completing himself, and, why not, to project in the other 

what he desires to be or to have. Our views about this are based on the 

theories of the Collective Unconsciousness and the Dream Analysis by 

Jung. 

 In this way, as we seek in the narrative the awareness of this myth, we 

can consider, especially, the characters of Lúcio, Ricardo de Loureiro and his 

wife Marta, and the enigmatic figure of the American “fulva”. However, we 

emphasize that, according to our analysis, the double myth is seen throughout 

his work. 

 In a subtle approach and in the necessity of a deeper study, we bring to 

special attention the myth of Salomé-brilliantly depicted by Oscar Wilde and 

Gustave Flaubert- in the attempt to  approximate the character to her dance- 

the “fire orgy’ and the American “fulva” and her voluptuous defense as Art. 

 

KEY WORDS: Mário de Sá-Carneiro, A Confissão de Lúcio, Generation, 

Double. 
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INTRODUÇÃO 

 

Ao abrirmos o livro A Confissão de Lúcio, deparamo-nos com a 

epígrafe que, segundo desejamos mostrar neste trabalho, retrata o tema da 

obra e traz em si todo o mistério da narrativa. 

Acreditamos que a escolha dessa epígrafe do “amigo de alma”, 

Fernando Pessoa, traga mais significados à luz do nosso trabalho e carregue 

em si a essência da vida do escritor Mário de Sá-Carneiro: o desejo de ir 

mais e além.  

Dotado de admirável engenhosidade literária, soube o escritor 

expressar na sua obra o labirinto de inquietações e criatividades que viveu. 

Neste sentido, buscamos aqui analisar o curto período de sua vida – mas 

com intensa produtividade literária –, as escolas literárias por que passou e 

acreditou e tendo delas retirado os elementos necessários à sua criação. 

Sendo assim, inicialmente enfocaremos o contexto português 

vivenciado pelo escritor, sob o ponto de vista sócio-político-econômico e 

cultural, no período de 1890 a 1916 – ano de nascimento e morte do escritor. 

O difícil momento por que passava Portugal, o desejo dos literatos e da 

população em recuperar as glórias alcançadas no séc. XVI, a produção 

literária dos grandes escritores que o influenciaram, a conturbada existência 

de Sá-Carneiro em Portugal e sua vivência em Paris, cidade que, na maioria 

das vezes, propiciou-lhe momentos de grande alegria e inspiração, mas que 

“viu” também a tormentada existência do poeta, suas crises  financeiras, o 

desejo de morte e o suicídio, enfim. 

Seja em Lisboa ou em Paris, soube Sá-Carneiro valer-se do 

Simbolismo e do Decadentismo latentes do fim do séc. XIX, que 

representaram uma ruptura radical com as escolas realista-naturalistas, tendo 

aí o meio de expressar seu ideal de vida e seu mundo fantasticamente 

tomado pelas cores, sons, mistério, paixões e pessimismo.  

Buscamos traçar uma relação entre os escritores e artistas da geração 

de 70 – Antero de Quental, Eça de Queiroz, Oliveira Martins, Guerra 

Junqueiro, entre outros – e a geração de Orpheu, introdutora do Modernismo 

em Portugal – liderada por Fernando Pessoa, Sá-Carneiro e Almada 

Negreiros. O objetivo desse paralelo é encontrar elementos que caracterizem 
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uma e outra geração, bem como seus propósitos, seja social e/ou literário, 

(de cada uma delas) e a visão desses escritores ante o momento que 

viveram. 

Num segundo momento, buscamos identificar dados que anunciam o 

duplo em A Confissão de Lúcio. Tema abordado desde os primórdios da 

civilização, dele o homem soube valer-se  como produto literário para retratar 

suas inquietações – seja do inconsciente, sejam sociais – e utilizá-lo como 

metáfora  de tudo que parece ser mistério no homem. 

A literatura do séc. XIX foi a forma ideal para os artistas tratarem 

desse tema. Tomados pelas transformações sócio-culturais decorrentes da 

Revolução Industrial, valeram-se de um narrador – que é sempre um Eu que 

se mostra como duplo –, constituindo a marca de uma identidade, numa 

sociedade em transformação. 

Amparados pelas teorias do “Inconsciente Coletivo” de Jung, pelo mito 

do duplo que permeia o conto William Wilsom, de Edgar Allam Poe, 

procuraremos trazer à tona esse fenômeno presente em A Confissão de 

Lúcio. 

Por meio das semelhanças e oposições das personagens dessa 

narrativa, Sá-Carneiro aborda o tema do duplo de forma engenhosa. O 

triângulo amoroso que atua na intriga da obra ver-se-á envolvido de tal forma, 

que o leitor sentir-se-á inseguro em dizer quem é o Eu que se mostra e/ou o 

Eu que é reflexo. Seja Ricardo retratado como duplo de Lúcio, seja Marta a 

personificação da alma de Ricardo, os acontecimentos narrados evidenciam 

a genialidade de Sá-Carneiro ao abordar o duplo na sua obra. 

 Através da inconsciência humana e da interação social, o duplo aborda 

a intimidade do Eu na relação com o Outro e sugere, na nossa análise, a 

complexidade das almas, a possibilidade de fundi-las numa “alma imaterial”, 

representada na narrativa pela personagem Marta. 

 Essa mesma personagem será analisada por nós como portadora da 

voluptuosidade – no sentido de Arte – defendida e concretizada, por meio da 

“orgia do fogo”, pela Americana fulva. 

 Ambas as personagens são marcadas pela beleza, fascínio e sedução 

que exercem naqueles que as contemplam. Numa possível relação com o 

mito do duplo, desejamos mostrar a voluptuosidade como recurso essencial 
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na obra de Sá-Carneiro; o uso do fogo como elemento poético nas 

caracterizações e ações das personagens, em especial nas duas mulheres 

que acreditamos sintetizar a arte e a vida do artista genial. 

 A dança do fogo, executada pela Americana, caracteriza toda a 

narrativa por meio da androginia e do erotismo; as mesmas características 

projetadas por Marta, pela Americana, Ricardo, o conde Sérgio e Gervasio.  

Parece-nos que Sá-Carneiro desejou retratar, por meio da dança da 

Americana, o mito de Salomé tão bem mostrado por Wilde e Flaubert, entre 

outros. 

Nossa intenção, ao analisar esse episódio, é a possibilidade de 

verificação do desdobramento masculino/feminino de Ricardo em Marta, da 

“mulher fulva” em Marta, pois somente assim as palavras da Americana se 

concretizam: aquele que fosse um grande artista e que, para matéria-prima, 

tomasse a voluptuosidade, que obras irreais de admiráveis não altearia!... (p. 

24).1 

Num terceiro e último momento, submeterei à análise a obra A 

Confissão de Lúcio, corpus de nosso trabalho. O narrador-personagem Lúcio 

propõe-se a relatar um fato ocorrido há dez anos e que resultou em sua 

prisão, acusado de homicídio. O que aparentemente poderia ser mais um 

caso de assassinato, constituirá toda a intriga da narrativa. Depois de uma 

sólida e atormentada amizade do narrador com o também artista Ricardo de 

Loureiro e sua esposa Marta, Lúcio é acusado da morte do amigo e não vê 

possibilidade de dizer-se inocente, pois “ninguém me acreditaria”. E de fato, 

os acontecimentos relatados pelo narrador transcendem o possível, o real. 

Nesse sentido, recorreremos a Todorov e a Irlemar Chiampi na 

tentativa de elucidar os fatos narrados sob o prisma do fantástico (Todorov) e 

do maravilhoso (Irlemar C.); pautamos a análise da obra segundo esses 

estudiosos, porque o leitor é conduzido à incerteza do que lê, à possibilidade 

de uma dupla interpretação dos fatos. Os acontecimentos não podem ser 

explicados pelas leis comuns; a inverossimilhança do que lemos requer, 

segundo Todorov, que o leitor seja levado a crer na veracidade dos fatos e 

das personagens; a indecisão e perplexidade provocadas pela narrativa em 

                                                
1 Grifo nosso. 
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primeira pessoa e, por último, a exigência de o leitor evitar a interpretação 

alegórica do que lhe é narrado, uma vez que os fatos “anormais” seriam, para 

o leitor, o modo de dizer outra coisa. 

E ao que se refere à análise da obra sob o ponto de vista do 

“maravilhoso”, a necessidade de considerarmos que este difere do humano 

está na própria natureza dos fatos e objetos presentes na narrativa. São 

pormenores misteriosos que se unem às ações habituais colocando em 

segundo plano a coincidência. 

A todo o momento, o leitor é levado à incerteza do que está lendo; 

para isso contribui a análise lexical da narrativa, que nos conduz a uma série 

de detalhes inexplicáveis perante a nossa realidade. Talvez seja esse o maior 

mistério dessa novela: uma realidade que o desconhecido e o sobrenatural 

fazem com que o leitor hesite em aceitar os fatos narrados ante o inexplicável 

e o plausível. 
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CAPÍTULO 1 MÁRIO DE SÁ-CARNEIRO E O CONTEXTO 

PORTUGUÊS SÓCIO-POLÍTICO-ECONÔMICO E CULTURAL (1890 – 

1916)  

           O meio século que precedeu a Primeira Guerra Mundial foi um 

período de crescimento notável da História pois, paralelamente a essa 

expansão – anos de 1890 a 1900 –, ocorria uma revolução tecnológica –– 

dando origem a uma série de avanços fundamentais à então vida moderna: o 

motor a diesel, a eletricidade, o óleo, o petróleo, o automóvel, a imprensa, o 

aeroplano, o telefone,  a máquina de escrever, o gravador e a produção 

química de materiais sintéticos (corantes, fibras artificiais e plásticos). 

Em Portugal acontecem crises financeiras, revolta popular, oposição à 

monarquia, movimentos de desafeto político que assolavam o país e exibiam 

uma crise humana e ao mesmo tempo institucional.  

           Com as cláusulas do Ultimato Inglês (1890), Portugal, que se negara a 

entregar suas colônias à Inglaterra, notadamente as africanas, teve de ceder 

à exigência, o que exaltou ainda mais os ideais republicanos que se 

estruturavam. O povo, que andava amargurado com tantas situações difíceis, 

viu seu brio ser ofendido ante a atitude monárquica. A idéia da submissão 

perante os ingleses, ofuscando o passado de avanços e feitos históricos 

realizados no séc. XVI, caiu sobre os portugueses como uma força 

esmagadora. Assim, o Ultimatum de 1890 foi a pancada que nos chamou à 

realidade da nossa insignificância como potência européia (Saraiva, 

1995:139). Mas houve uma reação positiva inicial, manifestada por meio dos 

periódicos que circulavam na época. Foram vários os colaboradores de 

jornais e de revistas – Antero de Quental, Oliveira Martins, Eça de Queiroz, 

Ramalho Ortigão, Batalha Reis, entre outros – que fizeram do jornalismo o 

meio mais fácil e imediato de expressão dos ideais portugueses ofuscados 

pelo Ultimatum. 

 Com o objetivo de atacar a atitude inglesa, estimular a reconstrução do 

país, do ponto de vista sócio-político-econômico e cultural, esses 

colaboradores transformaram o Ultimatum numa espécie de Fim do Mundo, 

sendo responsáveis por um clima de agitação que estimula a opinião pública 

a agir (Coelho, 1996: 117). E conseguiram, apesar de pouco tempo depois os 

ânimos terem perdido entusiasmo, o que Eça dizia ser cômico. Seus amigos 
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colaboradores e os diretores de jornais, apoiados nas orientações dos 

partidos, desejavam com seus textos inflamados gerar uma reação popular: a 

interrupção dos periódicos ingleses e do ensino da língua inglesa e o fato de 

que os hotéis não mais aceitassem hóspedes ingleses. Cômico ou não, o fato 

é que conseguiram despertar no povo um sentimento vivo e forte pela 

anarquia instalada e Eça via esse o momento adequado, pois o País parece-

me agora neste instante, um espírito que acorda estremunhado e que olha 

em redor, procurando um caminho: é esse caminho que alguém lhe deve 

indicar (2000: 263). Foi um período conturbado para os portugueses, seja 

pelas idéias que inflamavam os espíritos, seja pelo papel da imprensa, de 

seus editores e colaboradores. 

Acrescente-se a eclosão, em janeiro de 1891, da primeira revolta 

republicana, na cidade do Porto. Era o povo na ânsia de retornar ao passado 

de glória, respeito e feitos épicos, a gota d’água que faltava para transbordar 

uma insatisfação generalizada que estava apenas começando. Dava-se início 

a uma nova etapa da história portuguesa, entre elas: a participação de 

Portugal na primeira Grande Guerra, agitações e revoltas de toda a espécie. 

           Em 1º de fevereiro de 1908, num ato isolado, um republicano 

assassinou o rei D. Carlos e o príncipe herdeiro D. Luís Felipe. Assumiu o 

trono D. Manuel II, um jovem de 18 anos. Dois anos depois, em 1910, 

proclamou-se a República. Estavam os monarcas da Casa de Bragança 

fadados ao descrédito, em conseqüência da abdicação perante o Ultimato 

Inglês e como a população reagiu a esse ato; além da grave crise econômica 

por que Portugal passava. Houve, então, um recrudescimento nacionalista, 

uma volta ao passado, à época das grandes navegações, à magnitude do 

Império, ao Sebastianismo, às glórias de Os Lusíadas. A história de Portugal 

se fez entre o mar dos Descobrimentos e a areia das derrotas africanas 

(Perrone-Moisés, 2000: 140). Os problemas se multiplicaram no período do 

governo provisório. A adesão à República não foi total. Houve controvérsias 

mesmo entre os adeptos da nova forma de governo; foi aberta uma 

assembléia constituinte. Nas tentativas criadas a fim de favorecer um 

ambiente propício e de satisfação para todas as classes, verificou-se sua 

impossibilidade. Persistiram os impasses, as greves. Formaram-se novos 

ministérios, chefiados por homens inteligentes e de vontade inflexível, fato 
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que não impediu outras tomadas de poder, aumentando cada vez mais a 

desigualdade social.  

 Assim como outros, Antero de Quental temia que a implantação do 

novo governo, a República, acabasse de vez com as glórias do passado 

português. 

 Os estudiosos da época, ao analisarem os acontecimentos que 

preocupavam a nação, buscavam identificar as falhas e tentar corrigi-las para 

apontar o caminho do progresso em todos os segmentos. Apesar das 

divergências dos “companheiros de Coimbra”, entre os monárquicos e os 

republicanos, a busca da identidade portuguesa deveu-se à conscientização 

de que a verdadeira identidade da nação não poderia consistir em reviver 

saudosamente o passado, sem nada fazer. Revisitá-lo poderia mesmo ser a 

melhor maneira de se tentar uma renovação do país, desde que, avivada a 

memória, se partisse para uma ação futura efetiva (Berrini, 2003: 35). 

 Beatriz Berrini ressalta  que não se trata de “apagar as passadas 

glórias”, as quais devem ser assumidas como forma de autoconhecimento e 

sim, servirmos-nos delas como exemplo e estímulo “para uma ação no 

presente, visando um futuro melhor”. 

          Foi então que eclodiu a Primeira Grande Guerra. Como se não 

bastassem tantos conflitos internos, Portugal reatou as relações diplomáticas 

com a Inglaterra e, em 9 de março de 1916, a Alemanha lhe declarava 

guerra. De 1910 a 1926, segue-se um período de agitações, revoltas e 

distúrbios de toda a espécie. Acontecimentos que assinalaram profundas 

alterações na vida do país (idem: 26). 

 Como não poderia permanecer alheia aos acontecimentos internos e 

externos, a Literatura também sofrera transformações graças a um fato 

marcante, e por que não dizer escandaloso, ocorrido na época, em 1915, a 

publicação da revista Orpheu. As obras de Fernando Pessoa, Mário de Sá-

Carneiro e Almada Negreiros, entre outros atestam a rica e variada produção 

que rompera com as gerações anteriores. A cultura portuguesa sofreria, 

assim, alterações necessárias às artes e à literatura que a revolucionariam. 

            Apesar de a Europa estar em guerra e de Sá-Carneiro, nessa época, 

haver fixado residência em Paris, mostrava-se ele indiferente a esse conflito e 

a tudo que não se referisse aos seus interesses, fossem pessoais ou 
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artísticos. Alheio a tudo e a todos, só tinha olhos para si e para a sua Paris 

dos bulevares e cafés que o inspiraram e o acolheram em meio à multidão, 

mas que também lhe provocaram estagnação e desejo de estar só, “silvando 

além”. 

            Nascido a 19 de maio de 1890, em Lisboa, filho único do engenheiro 

Carlos Augusto de Sá-Carneiro e de D. Augusta Águeda Maria Murinello de 

Sá-Carneiro – esta morreu em dezembro de 1892, em conseqüência da febre 

tifóide – Mário de Sá-Carneiro foi criado pelos avós paternos José Paulino de 

Sá Carneiro e Cacilda Victorina e pela ama Maria da Encarnação – figura de 

extrema importância em sua vida, e dela recebeu carinho e proteção que a 

mãe não pudera dar-lhe e pela ausência do seu pai, devido às viagens 

constantes, este teve pouco tempo para olhar pelo filho – , em meio ao luxo e 

conforto da burguesia, usufruindo viagens ao exterior – por um período 

acompanhado de seu pai que o levara a visitar Paris, Suíça e Itália (Veneza e 

Nápoles) – e de uma vida financeira estável (pelo menos até por volta de 

1914, quando o pai passou por uma crise financeira). Na juventude 

demonstraria repúdio ao país natal e um amor exagerado por Paris.  

           Com a morte da avó paterna, Sá-Carneiro foi criado pela segunda 

mulher do avô e uma de sua preceptoras, Maria da Anunciação. Cresceu na 

casa paterna rodeado de serviçais, além da figura do avô paterno José 

Paulino que, juntamente com o pai, mantiveram-no, por um bom período da 

sua vida, seus gastos e sua vida boêmia, seja em Lisboa, seja em Paris. 

           Em 1902, iniciou sua produção literária, escrevendo poesia e, mais 

tarde, em 1904, redigindo e mandando imprimir O Chinó, jornal humorístico 

que retratava os costumes do Liceu do Carmo, colégio onde iniciou seus 

estudos. Em 1905, traduziu poemas do francês – idioma que dominava 

fluentemente – e daí em diante intensificou sua produção literária; Traduziu 

Goethe (Der Konig in Thule), Heine (Buch and Hieder) e Schiller (Der 

Handschuh). Desejava tornar-se um novelista, mas a poesia foi o seu maior 

meio de expressão, mesmo quando escrevia em prosa. 

 Em 1907, escreveu poemas como A Cortezã, A Quem? e Antíteses, 

que não foram publicados. 

 Em 1908, é co-autor da peça Sirconera (anagrama de Sá-Carneiro); a 

partir de agosto, publica vários poemas e contos na Revista Azulejos. 
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 Em 1909, continua a colaborar na revista Azulejos, escreve o poema 

Curtes aí no Leito; em dezembro começa a escrever a peça Amizade, em 

parceria com Thomaz Cabreira Júnior. 

 Em 1910, publica um elogio ao Liceu Camões – colégio para onde fora 

transferido no ano anterior – em O Século, no artigo intitulado O Eterno 

Obstáculo. Termina em abril a peça Amizade. 

Em 1911, publica o monólogo Beijos, no Almanaque dos Palcos e 

Salas. Seu amigo Thomaz Cabreira Júnior suicida-se, em 09 de janeiro, em 

decorrência de um amor impossível. Mário profere uma conferência sobre “a 

situação poética nacional”. Escreve o poema A um Suicida, dedicado ao 

amigo recém falecido. Sá-Carneiro nunca se sentiu apegado ao seu país, 

resolveu então transferir-se da faculdade de Coimbra para Paris, a cidade 

dos seus sonhos. Aparentemente, o desejo de cursar uma faculdade de 

direito, em Sorbonne, foi o pretexto para abandonar Portugal. Logo após ter 

se instalado na capital francesa deixou o curso, mas continuou a enviar suas 

contribuições para a revista, uma vez que sua produção literária servira-lhe 

também como fonte de renda. 

Em 1912, publica Princípio, volume de novelas, dedicado ao pai. 

Em 1913, escreve a peça Alma em parceria com António Ponce de 

Leão. Continua a trabalhar nas novelas que incluirá em Céu em fogo. 

Entretanto, publica, no final do ano e datados do ano seguinte, os volumes A 

Confissão de Lúcio – novela – e Dispersão – primeiro e único livro de 

poemas. 

Em 1914, programa a publicação de uma revista literária, com os 

futuros colaboradores que viriam a fazer parte de Orpheu. O nome escolhido 

inicialmente é Lusitânia. Trabalha nas novelas Céu em fogo e nos poemas 

destinados ao livro Indícios de Oiro, que não publicará em vida. 

            Em abril de 19152, foi publicado o 1º número de Orpheu, provocando 

escândalo nos meios de comunicação e intelectuais, e o seu livro de novelas 

Céu em fogo – marcadas por uma grande fantasia. Em julho foi lançado o 

segundo número da revista, e quando estava para sair o número 3 da revista, 

seus idealizadores têm de desistir da empreitada, morrendo esse sonho 
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artisticamente inovador: o desejo de criar beleza através de uma poesia 

inspirada no Simbolismo de Verlaine, Mallarmé e Camilo Pessanha, no 

Futurismo de Marinetti, Picasso e Walt Whitman, em meio a louvores à arte 

pela arte, enaltecendo também os avanços tecnológicos, expondo as 

profundezas do subconsciente que deixaram a razão em segundo plano e 

introduzindo o verso livre; continua a escrever poemas para Indícios de Oiro. 

Seu pai, passando por uma séria crise econômica, diminuíra-lhe a 

mesada e, em junho de 1914, partiu para Lourenço Marques, na África, numa 

tentativa de restabelecer-se financeiramente. Desse modo, a publicação do 

3º número da revista foi impedida. O poeta enfrentou, então, uma crise 

financeira e emocional em decorrência da ausência constante do pai e da 

frustração de ver interrompido um trabalho tão inovador. 

Apesar da crise financeira, Sá-Carneiro nunca abriu mão da vida 

boêmia que levava. Freqüentava os cafés parisienses em companhia de 

outros artistas e intelectuais. Esse seu encanto pela cidade está presente nas 

suas obras, seja como autor, seja como personagem.  

Essa paixão pela cidade de Paris foi sua ruína. Sua produção literária 

não era suficiente para manter suas necessidades. Desse modo, a cidade 

que o conquistou, tornou-se o “céu em fogo”. A metrópole, em seus contos, é 

uma cidade desejada e nunca possuída (...) É uma Paris de passeios 

solitários e de lugares impessoais: hotéis, cafés, music-halls (Perrone-

Moisés, 2000: 164). 

Por diversas vezes escreveu ao amigo Fernando Pessoa para que lhe 

conseguisse dinheiro junto ao seu editor.  Agravava-se-lhe a crise financeira 

e emocional constantes na sua vida, a partir de 1912 chegou a manifestar 

diversas vezes ao amigo e confidente Pessoa, o desejo de se matar. Não 

tardou muito e em 26 de abril de 1916, no Hotel Nice, em Paris suicidou-se 

no seu quarto com estricnina que lhe provocou uma terrível agonia e morte. 

São diversas as cartas de Sá-Carneiro a Fernando Pessoa pedindo-

lhe ajuda. Há de se estranhar que, algumas vezes, Pessoa demorava até 

mesmo para responder-lhe, o que muito atormentava o poeta de A Queda. A 

                                                                                                                                       
2 As referências biográficas aqui relatadas encontram-se em: Dias, Marina Tavares. Mario de Sá-

Carneiro, Fotobiografia. Lisboa: Quimera, 1988. 
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justificativa é o próprio poeta dos heterônimos quem nos dá, em carta de 26 

de abril de 19163, data do suicídio de Sá-Carneiro: 

 

 

Você há-de ter estranhado o tempo que eu tenho levado para 

lhe escrever. (...) Eu tenho tido , com efeito, bastante o que 

fazer. (...) Em primeiro lugar, tenho o espírito feito em trapos por 

uma série de grandes apoquentações que me atacaram, e em 

parte, atacam, simultaneamente.  

(...) 

De há meses para cá que tenho a pesar sobre mim a 

gravíssima doença de minha mãe (...) 

Acrescente-se-lhe o grande sofrimento que você – sem querer, 

é claro – me causou com sua terrível crise (...) 

Acrescente a estas duas graves razoes para eu me apoquentar 

esta outra – que, à parte tudo aquilo, estou atravessando agora 

uma das minhas graves crises mentais. (...) 

Suponha, agora, a isto tudo uma pressão de trabalho – não de 

um gênero, mas de várias espécies. 

Você calcula bem o resultado de tudo isto... tenho desleixado 

tudo, fazendo só aquele trabalho que é absolutamente 

impossível não fazer. 

(...) 

Isto serve para justificar a minha demora em escrever-lhe. 

 

 

A verdade é que Sá-Carneiro já não demonstrava mais interesse em 

viver. Outras correspondências ao amigo atestam esse desejo de “silvar, ir 

além”. Citamos algumas dessas manifestações:  

 

 

                                                
3 Pessoa, Fernando, 1888 – 1935. Correspondência: 1905 – 1922. Organização Manuela Parreira da 

Silva. São Paulo: Companhia das Letras, 1999. 
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Diante de mim, a estrada vai pouco a pouco estreitando-se, 

emaranhando-se, perdendo o arvoredo frondoso que a abrigava 

do sol e do vento. Eu eu cada vez mais me convenço de que 

não saberei resistir ao temporal desfeito – à vida, em suma, 

onde nunca terei um lugar ( Carta de 16/11/1912). 

 

Atravesso uma crise sem fim de tristeza dilacerada (não 

dilacerante: dilacerada). Eu bem sei. Mais do que nunca me 

vem a sensação do Fim (carta de 6/8/1914). 

 

Não lhe disse nos primeiros tempos em que estive em Paris 

este ano que chegava o meu fim? Pois mais do que nunca creio 

que disse bem (Carta de 29/8/1914). 

A menos dum milagre na próxima 2ª feira 3 (ou mesmo na 

véspera) o seu Mário de Sá-Carneiro tomará uma forte dose de 

estricnina e desaparecerá deste mundo (Carta de 31/3/1916)4. 

 

 

Sua angústia e a dificuldade financeira levaram-no ao suicídio; porém 

ante todo esse tormento, soube o poeta de “Quase” (poema incluído em 

Dispersão, publicado em 1913) valer-se da cidade em toda sua amplitude e 

fazer dela o cenário perfeito de A Confissão de Lúcio. Foi aí que teve 

nascimento a amizade entre o narrador-personagem  novelista e escritor – 

Lúcio – e o também poeta Ricardo de Loureiro. 

Seja inexplicável, misteriosa ou vaga, a realidade experimentada – 

Paris - serviu-lhe ora como paisagem, ora como fonte de inesgotável criação 

artística, ora, em alguns momentos, retratar sua visão e vivêrncia na grande 

Capital mundial, bem como a beleza  de seus boulevars e monumentos: Esta 

cidade  (Paris) se inscreveu tão indelevelmente na literatura porque nela 

mesma atua um espírito aparentado aos livros, escreveu Walter Benjamin 

                                                
4 Deixo registradas outras cartas em que ocorrem as mesmas manifestações suicidas: Cartas de 

2/12/1912 (p.40), “último dia de 1912” (p.48), 13/7/1914 (pp.189-191), 7/8/1915 (p.260), 8/1/1916 

(p.344), 3/4/1916 (p.375), 4/4/1916 (p.376), 17/4/1916 (pp.378-379), 18/4/1916 (p.381). CUNHA, 

Teresa Sobral. Correspondência com Fernando Pessoa/Mário de Sá-Carneiro. São Paulo: 

Companhia das Letras, 2004. 
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(1995: 195)5, dando ao poeta moderno – ao sujeito lírico diante da cidade 

moderna – um novo papel. 

Morre jovem o que os Deuses amam: assim se referiu Pessoa ao 

amigo. Também como jovem terminou sua produção literária. Sá-Carneiro 

deixou-nos uma obra em que se observa, com o passar dos anos, os temas 

tratados mudaram, pois sua criação “já nasceu madura”. Intensificou-se a 

dramaticidade e o gosto acentuado pelo Simbolismo e Decadentismo. Um 

artista que já nasceu “maduro” e (Galhoz, 1963:45) volveu-se todo uma vitória 

e um calvário, fazendo da sua obra a projeção de sua vida, ou até mesmo 

dos seus anseios. A realização de si mesmo, o desejo de ir “Mais” e “Além” 

embutiram-lhe na alma uma visão alheia do mundo. Como exemplo, 

podemos citar o fato de Sá-Carneiro, em plena Primeira Guerra Mundial, não 

demonstrar nenhuma atitude favorável ou contrária, quer na sua obra ou nas 

suas correspondências. Mostrou-se “impermeável”, manteve-se fechado em 

sua torre de marfim. A única referência que se observa em relação à Primeira 

Guerra Mundial encontra-se no poema Serradura.    

           Os grandes centros urbanos sempre proporcionaram ao homem uma 

vasta opção cultural. Nas chamadas “Capitais Culturais” – Paris, New York... 

– o homem está constantemente em contato com o novo. No seu dia-a-dia, é 

envolvido por uma série de fatores que lhe proporcionam opções diversas. Aí, 

o artista depara-se com literatos do mundo todo. Havia russos hirsutos e 

fulvos, escandinavos suavemente louros, meridionais densos, crespos – e um 

chinês, um índio. Enfim, condensava-se ali bem o Paris cosmopolita – 

rastaquouère e genial (A Confissão de Lúcio, 1991: 31 – Isto lhe dá ou lhe 

acrescenta um embasamento cultural do que estava ocorrendo mundo afora 

e, conseqüentemente, a oportunidade também de assimilar conhecimentos 

para sua visão de mundo).  

Cidade retratada pela sua beleza e pela nostalgia que provoca, pela 

sua cultura e tecnologia, suas edificações e pela sedução com a qual nos 

deparamos em cada esquina, Paris é o elo entre o concreto e o literário. A 

cidade grande ou “a Cidade”, cujo esplendor e refinamento ele não cessa de 

                                                
5 Benjamin, Walter. Obras Escolhidas II. Ruda de mão única. 5ª ed. São Paulo: Brasiliense, 1995. 
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louvar, aparece em seus contos de modo original, porque ele a captou com 

um olhar excêntrico e voraz (Perrone-Moisés, 2000: 164). 

Assim como essa cidade é exaltada em vários momentos por Sá-

Carneiro e seus personagens, também há, por parte do escritor, tal qual sua 

instabilidade emocional, momentos em que Paris parece-lhe desnecessária: 

 

 

Eu amo incomparavelmente mais Paris, eu vejo-o bem 

mais nitidamente e compreendo-o em bem maior lucidez 

longe dele, por Lisboa, do que aqui, nos seus boulevards 

onde até confesso-lhe meu amigo, por vezes eu lhe sou 

infiel e, em vislumbres, me lembro até da sua 

desnecessidade para a minha alma, a minha emoção… 

(pp.186-187)6.  

 

 

Mário de Sá-Carneiro serviu-se das experiências do seu dia-a-dia para 

ambientar e para ilustrar grande parte de sua obra. Paris não lhe servia 

apenas como pano de fundo. Era a sua capital européia, testemunha de suas 

amarguras, de seus encontros com outros artistas que, como ele próprio, 

ambientavam-se naquele urbanismo frenético e inspirador.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
6 Cunha, Teresa Sobral. Correspondência com Fernando Pessoa. São Paulo: Cia das Letras, 2004. 
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O CONTEXTO CULTURAL E AS NOVAS CORRENTES 

LITERÁRIAS: SIMBOLISMO E DECADENTISMO 

 

1.1. SIMBOLISMO 

 

Movimento essencialmente poético do fim do século XIX, representou 

uma ruptura artística radical com a mentalidade cultural do Realismo-

Naturalismo, buscando fundamentalmente retomar a superioridade das 

dimensões não-racionais da existência. 

 Para tanto, o Simbolismo redescobre e redimensiona a subjetividade, o 

sentimento, a imaginação e a espiritualidade; busca desvendar o 

subconsciente e o inconsciente nas relações misteriosas e transcendentes do 

ser humano consigo próprio e com o mundo. 

 Assim, o Classicismo greco-romano, o Renascimento, o Arcadismo e o 

Realismo/Naturalismo/Parnasianismo são movimentos que se aproximam da 

teoria aristotélica, a arte como imitação do real; e a Era Medieval, o Barroco, 

o Romantismo e o  Simbolismo definem-se como movimentos que propõem a 

preferência pelo “Eu”, pela idéia, pelo subjetivismo, opondo-se aos primeiros. 

 Essa corrente literária pode ser entendida como um protesto contra a 

falta de mistério do mundo realista, excessivamente materialista e submetida 

às leis científicas. Colocou-se em questão, neste momento, a certeza de um 

pensamento derivado do séc. XIX que presenciou a Revolução Industrial, o 

avanço da ciência, a expansão populacional urbana, possibilitando o 

aparecimento de obra como as de Comte (Positivismo – só devem ser 

considerados como existentes os fatos positivos, quer dizer, aqueles que 

podem ser analisados cientificamente – Sá-Carneiro recebeu educação 

positivista, mas, como veremos, não pensou na realidade a partir desse 

positivismo), Taine (Determinismo – para quem o comportamento humano e, 

portanto, a obra que o investiga é determinado pela confluência de três 

fatores: meio, raça e momento histórico – ou seja, as atitudes científico-

filosóficas que serviram de base à estética realista/naturalista/parnasiana), 

Lamarck e Darwin (Evolucionismo), entre outras, as quais desprezavam todo 

o conhecimento metafísico que, de alguma maneira, fundamentava o 

pensamento ocidental. 
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 Literatura é continuidade; então temos de admitir períodos de transição 

em que as características básicas se interseccionam. O Simbolismo começou 

por ser uma negação dessas correntes.   

Na data de nascimento de Sá-Carneiro, o mundo assistia a uma forte 

reação contra essas tendências científico-filosóficas. A ciência passou a ser 

questionada, mostrou-se impotente ante os mistérios da vida, que iriam 

seduzir filósofos e artistas daquele período, em suas buscas pelo 

conhecimento. 

 Alguns nomes da Filosofia exerceram um papel de fundamental 

importância naquela nova tendência: Henry Bergson (1859–1941) lançou os 

fundamentos do Intuicionismo, que amparava, filosoficamente, a busca de 

novas realidades interiores que os simbolistas empreenderam; Schopenhauer 

(1788–1860), para quem o mundo não passava de representação; era igual à 

nossa percepção, por isso não chegamos ao absoluto. O prazer é momento 

fugaz de ausência de dor, não existindo satisfação durável. Viver é sofrer. 

Para ele, assim como para os poetas simbolistas, a música é a primeira entre 

todas as artes; a música seria um meio capaz de propor a libertação do 

homem. 

 Estas influências deram-se de formas isoladas, individual, sem que 

fosse estruturado um sistema de idéias como base do movimento literário. 

sempre – e apenas – alguns elementos de alguns filósofos serão 

aproveitados, mas nunca de forma sistemática. As influências ocorreram mais 

pelo clima e atmosfera intelectual da época, o que possibilitou analogias entre 

o pensamento dos simbolistas e de alguns filósofos. 

 Em seu livro, A Estética Simbolista, Álvaro Cardoso Gomes afirma 

que… 

 

 

… a filosofia de Schopenhauer desmistifica o esforço, a 

luta e desestimula a idéia da competição, que constituiam 

a base ideológica da Revolução Industrial e do 

Positivismo. Ao mesmo tempo, o filósofo alemão introduz 

certo pessimismo, certo culto à dor, que se 
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transformariam em temas básicos do movimento 

simbolista (1985: 11). 

 

 

 Com esses valores existenciais e tendências, os simbolistas iniciaram 

uma “escavação” de resultados imprevisíveis, ultrapassando os limites da 

razão, tocando no universo das vivências vagas, indizíveis, que não se 

revelavam ao homem comum senão por meio do sonho, da alucinação. 

Surgiu então um problema: como transportar essas vivências para o plano do 

consciente, como torná-las compreensíveis? A gramática tradicional, a 

sintaxe lógica, o vocabulário comum eram insuficientes. 

 Tornou-se necessário criar uma linguagem nova, fundamentada numa 

sintaxe, por assim dizer, psicológica. Recorreu-se a neologismos, 

combinações vocabulares, arcaísmos, termos exóticos, recursos gráficos (o 

uso de maiúsculas alegorizantes, das cores na impressão dos poemas, entre 

outros recursos). 

 Baudelaire, através de suas Correspondências, propôs uma 

aproximação entre os seres, as cores, os perfumes e o pensamento ou a 

emoção, que se expressavam pela sinestesia (transferência de percepção de 

um sentido para outro, a fusão de dois sentidos ou mais). Para ele, as 

sensações não são meramente sensações; podem transmitir pensamentos 

ou sentimentos de corrupção, riqueza ou triunfo, e os objetos não são 

simplesmente objetos, mas são símbolos de formas ideais ocultas por trás 

deles (Chadwick, 1971: 21). 

 A publicação de Fleurs du Mal, de Charles Baudelaire (1821 – 67), em 

1857, é o marco histórico do movimento. As obras de Mallarmé, Verlaine e 

Rimbaud seguem as de Baudelaire, e estes quatro poetas franceses são em 

geral considerados os principais simbolistas. 

 Ocorreram na França outros fatos importantes na história do 

Simbolismo: Joris Karl Huysman (1848 – 1907) publicou A Rebours, em 1884 

e já desenvolveu nessa obra o tema da decadência na arte, influenciado 

pelas  teorias de Schopenhauer; Jean Moréas (1856 – 1910), definira em 

1886 os princípios estéticos simbolistas e publicou o primeiro manifesto do 

movimento, o que provocou muita polémica; o drama em prosa poética Axel, 
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de 1890, por Villiers de L`Isle-Adam (1838 – 1889) e o desenvolvimento de 

diversas revistas como meio de divulgação dos poemas e das teorias 

simbolistas. 

 O Simbolismo, tal como o Parnasianismo, foi divulgado na revista 

francesa Parnasse Contemporain, em 1866, da qual foram colaboradores os 

franceses Paul Verlaine (1844 – 1896), Arthur Rimbaud (1854 – 1891) e 

Stéphane Mallarmé (1842 – 1898). A influência do movimento foi muito 

grande, pois abriu campo para todas as correntes artísticas de vanguarda 

que vieram a dominar o panorama artístico e literário do início do século XX; 

praticamente,toda a poesia moderna, em qualquer dos “ismos” que se 

desdobrou: Surrealismo, Dadaísmo etc. 

 Aqui não podemos deixar de ressaltar os nomes de Camilo Pessanha 

– quem melhor representou o simbolismo em Portugal, exercendo profunda 

influência nos poetas modernistas, entre os quais Mário de Sá-Carneiro e 

Fernando Pessoa. E no Brasil, Cruz e Sousa, o principal simbolista.  

 Os simbolistas tinham obsessão pela cor branca e suas variantes: 

cisne, lírio, linho, neve, névoa; ou por objetos translúcidos (astros, sol, luz) 

que traduziam os ideais do vago, do mistério, da espiritualidade, do oculto. 

Esta poesia aparecia sempre carregada de sugestões: por meio das 

associações de imagens, sugeria-se atingindo a imaginação e a sensibilidade 

dos leitores. 

            Caracterizada pelo triunfo do Espiritualismo, do Nacionalismo, do 

Individualismo sobre o Materialismo e o Positivismo, a estética simbolista 

impulsiona um novo campo na imaginação poética: as palavras poéticas 

transformam-se em símbolos de vivências místicas e sensoriais, evocadas, 

sugeridas, por meio de metáforas, analogias e sinestesias. Harmonia entre 

sons, perfumes e cores, tudo converge para o ritmo, para a musicalidade do 

verso. O que torna o símbolo uma figura de linguagem particular no 

simbolismo, é seu poder de lidar com a realidade e envolvê-la, não de forma 

lógica e racional, mas de uma forma intuitiva. 

 Para tanto, o que se deseja mostrar é que a obra de arte não deve 

expressar nem a realidade do idealismo racionalista (como no Classicismo), 

nem a realidade da imaginação sentimental (Romantismo), nem a realidade 

sensorial (Realismo), mas a realidade do subconsciente, as mais profundas, 
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singulares e "sinceras" emoções do poeta, bem como seus devaneios; 

expressa, portanto, uma realidade emotiva, que está para além de preceitos 

morais, religiosos e sensoriais (Amora, 1973: 197). 

 A capacidade sugestiva do símbolo implica justamente significar o 

máximo, envolver uma totalidade de sentidos, fazendo o menos possível 

referência a um objeto, evitando-se o recurso à lógica dedutiva ou indutiva. 

Os poetas simbolistas acreditam no desregramento dos sentidos e da 

sexualidade, na liberação da percepção e das emoções, nos delírios e 

alucinações que libertam a imaginação das amarras institucionais e 

medíocres. É como se a poesia fosse para eles um ritual mágico; uma 

combinação fantástica de palavras reveladoras, esclarecedoras de outras 

dimensões da existência; é música criada pelas palavras, feita de ritmo, 

harmonia, combinação de sons, onomatopéias.   

 Sá-Carneiro viu no símbolo a possibilidade de expressar seu idealismo 

(a idéia movendo o mundo), de apresentar-nos uma transposição da vida e 

das coisas quando tomadas num plano alegórico. É um convite para 

mergulharmos no seu mundo fantástico, habitado de cores, sons, mistério, 

aromas, fogo, vida e paixão. 

 Utilizou todos os recursos poéticos possíveis em detrimento da 

subversão que o mundo real lhe apresentava. A criação literária propicia ao 

homem a transcendência, pois, em face do sentimento estético, o ato de 

escrever transcende o próprio ato de existir e concede ao ser precário, 

inscrito para a morte, a eternidade diante desse mundo inusitado e livre 

(Zofian, 1995: 79). Assim foi apresentado o poeta Mário de Sá-Carneiro, que 

alçou vôo, experimentando os devaneios provenientes da altitude alcançada 

e a queda em decorrência de suas asas dispersas. É o mito esfacelando-se 

ante a realidade que repudiou e que sempre lhe oprimiu a alma. 

 A criação literária foi para ele, assim como para outros artistas, o meio 

pelo qual conseguiu suportar um mundo cruel, que o fazia sofrer e o 

amargurava; possibilitou-lhe ser uma personagem de si mesmo, decifrando 

seu mundo e abolindo a efemeridade da vida. 
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1.2. DECADENTISMO 

 

Não só o poeta Mário de Sá-Carneiro, mas o homem do século XX viu-

se frente a um momento de grandes transformações: assistia-se à 

intensificação da Revolução Industrial, e com ela passava-se a exigir mão-de-

obra especializada, atraindo, para as metrópoles, uma grande parcela da 

população obcecada pela produção econômica, pela manipulação do dinheiro 

e pela diversidade dos serviços oferecidos. Conseqüentemente, as pessoas 

foram envolvidas num momento eufórico, pois nunca até então se teve 

aplicação tão prática e imediata das descobertas da ciência na indústria: 

multiplicaram-se os inventos que visavam suprir o apetite de um campo que 

se desenvolvia cada vez mais (Gomes, 1994: 11). 

A cultura passou por uma fase de transição constituindo pontos em 

comum, entre outros o Decadentismo – com uma visão cética e filosófica 

centrada no egoísmo social e que constitui o denominador comum de todas 

as tendências literárias que se manifestaram nos vinte últimos anos do século 

(Moreto, 1989: 30). 

Todas as tendências filosóficas, científicas, sociais e literárias 

decorrentes do culto à modernidade – resultado das transformações 

científicas por que passava o homem – foram agrupadas em torno do 

Simbolismo e do Decadentismo. 

Inicialmente, o Decadentismo confundiu-se com o Simbolismo, mas pouco 

tempo depois este acabou por absorvê-lo.  

Essa corrente pode ser definida como a forma que antecedeu o 

Simbolismo. Foi uma fase de negação, de protesto, de individualismo, de 

reação violenta contra o Positivismo, contra o Materialismo e contra as 

correntes estéticas que nele se amparavam 

(Realismo/Naturalismo/Parnasianismo). O decadentismo ganhou destaque 

com duas obras: Poètes Maudits, de Verlaine e À Rebours, de Huysmans.  

Alguns autores consideram o Simbolismo um movimento que se 

estende de 1885 a 1895, enquanto o Decadentismo nasceria no mesmo ano, 

terminando em 1890. Outros até o consideram como um movimento posterior 

ao Simbolismo.  
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 A Decadência é marcada pelo pessimismo, pelo sentimento de 

inutilidade da vida, pelo niilismo. Por isso ele é, para muitos, um movimento 

com tendência mais existencial e filosófica do que propriamente literária, sem 

interesse por questões formais e artísticas, enquanto o Simbolismo seria um 

movimento com tendências estéticas mais bem definidas. 

 Assim, … 

 

 

… o caráter principal do Decadismo é uma notabilíssima 

abstração e profundidade de pensamento, procurando 

explicar, concretizar, com linguagem, as noções mais 

vagas, recônditas e fugidias do espírito, exprimindo e 

confundindo-se com as idéias mais trancendentes e as 

generalizações da filosofica (Gomes, 1985: 78). 

 

 

 Sendo assim, a Arte decadente não é facilmente assimilada pelas 

multidões, não se ocupa com a clareza, nem tão pouco com a ignorância; 

configura uma arte de difícil percepção e exige atenção demorada e intensa 

para ser apreendida. Para aquele que a contempla, é necessário “preparo 

intelectual de profundos conhecimentos”, recorrendo às palavras de Álvaro 

Cardoso Gomes. 

 O Decadentismo teria absorvido e desenvolvido alguns elementos 

românticos e realistas mostrando-nos que a temática decadente muito deve a 

esta genealogia, estabelecer-se-ia em torno de alguns aspectos 

fundamentais, os quais podem ser vistos a partir de um suporte comum 

facilmente detectável: o modo como se nega ao homem uma finalidade ou 

como esta apenas se revela enquanto carência.  

 Características presentes e constantes na obra sá-carneiriana, o gosto 

por temas sexuais e mórbidos entre outros, configura suas personagens em 

detrimento desta estética, a qual, por meio do conteúdo e da linguagem, 

expressa os dramas existenciais vividos por uma série de personagens que 

se sentem à margem da sociedade em que vivem e são incapazes de se 

integrarem no mundo, de romperem as sensações de isolamento. Estes 
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buscam na arte uma solução para seu dilema, o que conduz a rupturas com a 

sociedade, ocasionando atos de auto-sacrifício, nos quais identificamos os 

temas da morte e da loucura. 

 "Decadente" e "Pessimista" foram adjetivos bastante utilizados no final 

do século passado, muitas vezes com sentido de condenação de trabalhos 

artísticos e mesmo de questões políticas, muito mais do que com intenções 

de definir ou caracterizar movimentos. 

             Conseqüentemente, o que caracteriza a obra de Sá-Carneiro é o 

esplendor decadentista-simbolista, destacando o poeta de “Dispersão” como 

nenhum outro na maneira como construiu seus versos. Cada lugar e cada 

momento é fixado por ele com uma sensibilidade extremamente decadente 

(Perrone-Moisés, 2000: 164). São imagens e comparações cheias de 

sugestões, metáforas e cores que nos remetem a ambientes de 

desorientação e perplexidade visuais, onde o mundo, para ele, era  real e 

determinado por sua grandeza poética. 

 Carpinteiro diz que a linguagem de Sá-Carneiro se tece à base de 

imagem, num uso que nada tem de moderado ou razoável (1960: 77), e é 

através dessa linguagem que conhecemos seu universo repleto de 

personagens, participando de uma temática ora amorosa, ora erótica.  
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1.3. A NOVA GERAÇÃO FACE AOS VULTOS DA GERAÇÃO DE 70  

 

 Conceituar a palavra geração pode parecer simples, se lida 

meramente ao significado que encontramos no dicionário – o conjunto dos 

indivíduos nascidos na mesma época (Dicionário Aurélio, 1986: 847). Mais 

que compartilhar o mesmo período de nascimento, perceberemos que a forte 

amizade, a convivência, os interesses comuns que aproximam essas 

pessoas e as levam a seguir a mesma ideologia os direcionam para objetivos 

comuns. Lembremos que indivíduos com idades semelhantes podem seguir 

cada qual seu caminho, sem integração de opiniões ou propósitos. Assim 

devemos considerar outros critérios, além da idade, ao determinar quem ou o 

que compõe uma Geração.   

 Imbuídos deste propósito, precisamos encontrar os elementos 

caracterizadores capazes de distinguir e justificar o reconhecimento de um 

grupo de intelectuais e literatos pensando e eventualmente agindo de forma 

equivalente em determinada época, dentro de um específico contexto sócio-

político (Berrini, 2003: 16). 

 Munido desse mesmo ideal, o indivíduo está apto a pertencer à 

chamada Geração, quando compartilha dos mesmos propósitos que os 

demais intelectuais contemporâneos e participa conscientemente de uma 

plêiade (idem: 16). 

 Objetivos comuns, a mesma ideologia e a aproximação de um grupo 

de intelectuais ativos na mesma época determinam a inclusão numa geração. 

Mas o que norteia o estudo de um grupo com essas características? Vários 

estudiosos compartilham a mesma idéia de que é necessário um fato 

marcante com grande repercussão na nação, para que a população esteja  

receptiva às propostas geracionais. 

 Parece que em Portugal, no ano de 1870, não houve um fato 

importante. Havia sim, um grupo de intelectuais e artistas portugueses que 

realizavam reuniões voltadas para os problemas que afligiam a nação e que 

necessitavam ser debatidos. Por isso, mais tarde, tal grupo receberia o nome 

de Geração de 70. 
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 Nessa época, o republicanismo e o governo de Fontes Pereira de Melo 

foram fatores significativos para que um grupo de intelectuais, entre eles 

Oliveira Martins, Antero de Quental, Eça de Queiroz e Batalha Reis, pautasse 

seus propósitos no primeiro número do jornal A República. Porém, era 

possível de se perceber a existência de um ideal compartilhado pelos 

membros desse grupo – colocar Portugal a par da Europa, atacar a 

Inglaterra, estimular a reconstrução sócio-político-econômico-cultural do país 

– politicamente distribuídos entre a monarquia – Antero, entre outros – e a 

república – Eça, Teófilo Braga, Guerra Junqueiro, entre outros. 

 Internamente, o fontismo, às custas de um endividamento crescente, 

trouxe inovações,  novas estradas, vias  férreas e obras públicas. Por outro 

lado, a Europa mostrava-se cada vez mais interessada na África – local onde 

prevalecia a soberania portuguesa - visando suas riquezas pouco exploradas. 

Porém, esse avanço europeu esbarrou com os interesses portugueses. 

Esses fatos podem ser datados por volta de 1870 e mostram Portugal a par 

de igualdades, se não, em tentativa com a Europa, tanto no progresso 

material como literário. Esses fatores internos e externos, apesar de não 

terem sido determinantes de um recomeço, marcaram o começo de uma 

nova era, mesmo que lentamente. 

 Literariamente, a obra de Eça de Queiroz demonstrava também 

indícios de mudança: o interesse pelo oriente, o mesmo oriente que a Europa 

via com olhos de futura exploração, a preocupação européia com a África – 

presente anos seguintes em A Ilustre Casa de Ramires –  e a Comuna de 

Paris, retratada em telegramas, tumultos populares e nos debates. 

Lembremos que Paris exercia forte influencia sobre o Ocidente. De lá tudo 

era importante: o ambiente físico, os maneirismos, as artes, os pensamentos 

político e filosófico e até a frivolidade, esclarece Berrini. 

 A referida Geração de 70 portuguesa não era exclusivamente coimbrã. 

Alguns de seus membros fizeram estudos em Coimbra, alguns em Lisboa e 

outros nem obtiveram um diploma universitário. Contudo, a presença e a 

força dessa geração não devem ser procuradas na universidade, mas em 

outros espaços. Na verdade, essa mocidade de Coimbra, com suas idéias, 

planejamentos e realizações, construiu nos anos universitários um espaço 

próprio e autônomo (ibidem: 23), estabelecendo entre eles uma importante 
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relação de aproximação cultural. Em seguida, Lisboa tornou-se o centro de 

atrações para esses mesmos jovens. 

          Seja em Lisboa ou na cidade do Porto, esse grupo de intelectuais 

reunia-se com o propósito de restaurar as desigualdades que o tempo 

provocara na história da nação, que via ainda glória e poder graças à 

possível expansão de seu império de “além-mar”. 

Era grande a aspiração da população, sobretudo das novas lideranças, 

despertar a atenção de todos para os mesmos ideais de transformação do 

país. Para tanto formou-se o “cenáculo”, grupo constituído por pessoas com 

formação homogênea e intelectualmente ativos, que através de reuniões  

regulares se dispunha a lutar por um sistema socializante e de resgate do 

nacionalismo português, há muito suprimido.  

Composto, entre outros, por Antero de Quental, Eça de Queiroz, 

Oliveira Martins, Jaime Batalha Reis, o Cenáculo promovia reuniões – muitas 

das quais às escondidas, ante a repressão do governo perante os ideais por 

eles defendidos – com o propósito de recuperar os ideais que elevariam mais 

uma vez o nome de Portugal. Mais tarde, esses colaboradores iriam criar As 

Conferências do Cassino – ponto de partida para uma desejada reforma, 

ampla e profunda da nação. 

          Um fato extremamente importante veio reforçar a motivação desse 

grupo, deixando-o entusiasmado com o que ocorria no país vizinho: a rainha 

Isabel II da Espanha fugiu para a França e foi então proclamada a república 

espanhola, que pouco tempo durou, mas o bastante para despertar nesses 

idealistas da restauração portuguesa a oportunidade de espalhar aos quatro 

cantos de Portugal a trama que se fortalecia na possibilidade de juntar os 

dois reinos – Portugal e Espanha, tornando-os uma só nação. Tais 

acontecimentos vinham fortalecer esse movimento que contava com a 

adesão ou apoio de outros intelectuais – como o “Velho” Alexandre 

Herculano, por quem Oliveira Martins e Antero demonstravam grande 

afetividade –, fugitivos políticos (como os três espanhóis que ajudaram a 

fundar a Associação Internacional dos Trabalhadores) e até mesmo a adesão 

do povo que nem sempre colaborou positivamente. O próprio Herculano, em 

carta a Oliveira Martins, teria dito que o mal de Portugal era a gente, relata 

Saraiva (1995: 147). Portugal estava longe de tornar-se a nação retratada por 
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Camões e exaltada por seu povo. Mas a batalha proposta estava apenas 

começando. 

Lideradas por Antero de Quental foram criadas as “Conferências do 

Cassino” (na mesma época que se proclamava A Comuna de Paris)7, que 

contavam com a colaboração dos seus amigos do Cenáculo e que, mais do 

que nunca, lançavam novas propostas, entre elas as novas expressões da 

arte, defendidas como uma “literatura nova”. “O realismo como expressão da 

arte” ou “a Arte deveria ser a expressão da Revolução, que pretendia a 

Justiça e a Verdade”.  

Tais anseios não passaram impunes a críticas e ataques por parte 

daqueles que defendiam outros ideais românticos até então vigentes. Entre 

eles Teófilo Braga – amigo de escola e de infância de Antero, nascidos na 

mesma cidade e por quem Antero nutria amizade e respeito às suas críticas. 

Em carta de 12/03/1878, na edição de O Primo Basílio, Antero temia que 

Teófilo Braga não fosse gostar da obra, pois com o seu nobre e belo 

fanatismo da Revolução, não admitindo que se desvie do seu serviço nem 

uma parcela do movimento intelectual, ao ver O Primo Basílio separar-se, 

pelo assunto e pelo processo, da arte de combate a que pertencia O Padre 

Amaro, o desaprovasse – Antônio Feliciano Castilho ao prefaciar o livro 

lançado por Pinheiro Chagas – Poemas da Mocidade – desencadeou a 

polêmica conhecida como “Bom Senso e Bom Gosto” (resposta dada por 

Antero aos ideais românticos que este insistia em defender). 

Comuna de Paris, de 18 de março de 1871, foi um movimento de 

rebelião da classe operária francesa e um acontecimento de “grandeza 

imprevista” ante a ascensão social da classe operária e que não deixou de 

                                                
7 A França, de Napoleão III, fora batida pela Prússia. Os poderes político e militar hesitaram nas 

medidas que deveriam ser tomadas. A população mais desvalida foi quem se opôs tenazmente ao 

invasor, porém terminou derrotada. A comuna foi quem resistiu heróicamente, mas foi vencida. Em 

certos sentidos, a Guerra Franco-Prussiana de 1870 e a sua conclusão desastrosa para a França em 

1871 é um conflito limitado, não só pelo  número de beligerantes, mas também pela massa de tropas 

nele empenhaddas e pela escassa importância das destruições. Mas as suas consequências políticas 

para a vida interna da França e as relações internacionais foram consideráveis (Néré,1988:116). Essa  

insurreição popular que tomou a cidade de Paris em 1871, transformaria a pobreza em questão política. 

Eça manifestou a frustração da Geração de 70 ante o futuro de Portugal, desejoso de que seu páis 

acompanhasse as mudanças ante toda  agitação no país vizinho,  noticiada pelos meios de comunicação 

portugueses. Na versao de 1880, de O Crime do Padre Amaro, na frase final do romance, o autor expõe 

esse ideal: “pátria para sempre passada, memória quase perdida”. 



 28 

repercutir nas célebres “Conferências Democráticas no Cassino Lisbonense”, 

alimentando as expectativas de inovação e renovação. 

Quase vinte anos depois da Comuna de Paris, um outro 

acontecimento humilhou o povo português: o Ultimato Inglês. Portugal 

ambicionava expandir ainda mais o seu império, dessa vez no continente 

africano. O chamado “mapa cor de rosa” seria o imaginário império que 

atravessaria o continente de Angola a Contracosta, que através da 

exploração de ouro na região do Transval, uniria os cobiçados territórios de 

Angola e Moçambique. Entretanto esse imaginário império atrapalharia a 

expansão inglesa do Norte para o Sul. Percebendo que essa empreitada 

impossibilitaria a sua, deu-se em 1890 (data do nascimento de Sá-Carneiro), 

o ultimato às tropas portuguesas exigindo que estas abandonassem a região. 

Portugal acatou as ordens inglesas para tristeza do povo lusitano. 

Há muito não se via tamanha humilhação e perda de dignidade como o 

que agora ocorria. O grupo “Vencidos da Vida”, nome criado por Oliveira 

Martins com a intenção de contestar a humilhação imposta a Portugal, era 

composto pelos membros da “Conferência do Cassino” e ao contrário do que 

acontecera anteriormente em relação a esse grupo e ao governo, os 

“Vencidos da Vida”, utilizando a expressão de Saraiva, achegaram-se ao 

novo rei D. Carlos, tentando incutir-lhe a idéia de um governo pessoal (1995: 

139), ou seja, o retorno da autoridade do rei e o absolutismo que deram a 

Portugal as glórias do séc. XIX. Não faltaram oportunistas como João Franco, 

tentando impor a ditadura, tendo como desculpa a crise generalizada, 

desemprego, a revolta popular. 

 

 

…manifestações e desfiles, apedrejamentos, panos 

negros velando a estátua de Camões, poemas violentos 

(A Pátria, de Junqueiro)... um hino guerreiro que o 

público cantava em coro nos teatros – tudo isto era a 

reação de uma nação que se sentia colonizada no 

momento em que queria alargar o seu império colonial 

(Saraiva, 1995: 140). 
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Dotados de grande capacidade, seja na oratória ou nos escritos de 

seus artigos, esses componentes solidificaram a base do grupo: Oliveira 

Martins estudou a questão africana nos artigos mais tarde reunidos no 

Portugal em África (1891) e chegou a ocupar o cargo de Ministro da Fazenda, 

no reinado de D. Luís, só que pediu, posteriormente, sua exoneração, por 

não conseguir fazer as reformas econômicas desejadas. Eça, por meio de 

suas crônicas, anônimas ou não, utilizava-se da Revista de Portugal – órgão 

dos Vencidos -, a qual dirigia em Paris, para firmar seus propósitos 

nacionalistas e orientar os movimentos desencontrados que se espalhavam; 

Antero aceitou a presidência do chamado movimento de “resgate nacional” 

que pretendia ser a Liga Patriótica do Norte, tendo como propostas o plano 

de emancipação econômica de restauração das forças produtoras, plano de 

ordem, justiça e moralidade sociais que significaria ao mesmo tempo a 

emenda dos passados erros e a esperança de um futuro em que Portugal 

retomasse entre as nações civilizadas um lugar digno das suas nobres 

tradições, esclarece-nos Saraiva (1995:143). O anseio de Antero não se 

concretizou: a Liga não fazia parte dos partidos estabelecidos em Portugal – 

republicano e monárquicos – e este plano sócio-econômico implicava 

medidas governamentais que a Liga não podia homologar. Esta acabou por 

transformar-se, tornando-se um local propício aos republicanos, o que fez 

com que Antero abandonasse a presidência, segundo orientações de seu 

amigo Oliveira Martins, e afirmasse a inutilidade da Liga ante os objetivos 

inicialmente propostos. 

Muitos movimentos desencontrados acabaram por prejudicar os ideais 

propostos por aqueles que ansiavam pela dignidade do povo e por fazer com 

que Portugal novamente ascendesse à condição de grande potência. A olhos 

vistos, entretanto, a situação política desmoronava-se. Eça, na direção da 

Revista de Portugal, propôs a Oliveira Martins e seus compatriotas que a 

utilizassem para direcionar esses movimentos. O colega recusou-se. Coube 

ao próprio Eça realizar a tarefa sob pseudônimo.  

Antero manifestou, em um artigo, que a sombra negra que pairava 

sobre Portugal não era conseqüência dos ingleses, mas do próprio povo 

português com suas atitudes desencontradas e fins antagônicos, que iam de 



 30 

encontro às propostas  necessárias para a retomada da dignidade do país. O 

nosso maior inimigo não é o inglês, somos nós mesmos, bradava Antero 

(Saraiva, 1995: 142). 

  O que Antero propunha, assim como seus amigos, era a necessidade 

de uma reforma sócio-política e moral, evitando assim que o país deixasse de 

existir. 

 O que percebemos é que não foi um fato único e marcante, ocorrido 

em 1870, que assinalou o início para uma reforma em Portugal. Foram vários 

os eventos que podem explicar os feitos dessa Geração, cuja ação iniciara-se 

por volta de 1862 na Universidade, e levou aproximadamente uma década 

para se delinear com segurança (Berrini; 2003: 26). 

  A proposta dos “Vencidos da Vida” era restauradora, objetivando uma 

sociedade igualitária e que o nome de Portugal não sucumbisse às mazelas 

políticas de então. Alcançados ou não seus objetivos, o fato é que a vida e 

obra desses “heróis nacionais” influenciaram toda uma geração. 

Influenciaram, principalmente, a de Mário de Sá-Carneiro e Fernando 

Pessoa.  

 Todavia, é preciso não esquecer que, a Geração de Orpheu ia ter de 

superar a forte presença da Geração de 70 – impondo os seus ideais, 

estéticos sobretudo. 

 Sabemos que o Modernismo instaurou-se na Literatura Portuguesa 

através da Geração de Orpheu, que associou a literatura às artes plásticas e 

procurou fazer a ligação entre Portugal e o resto da Europa, no que se refere 

aos aspectos culturais, tal como acontecera com a Geração de 70. 

 Recordemos, no entanto, que a Geração de 70 voltara seus propósitos 

para além do literário – A Questão Coimbrã, As Conferências do Cassino 

Lisbonense – as propostas procuraram retratar e resolver os problemas que 

afligiam a nação e o seu brio, as desigualdades que o tempo provocara na 

história de Portugal. Foi uma geração de jovens contestadores, atuantes e 

revolucionários que, ao lado das agitações e revoltas, procuraram trazer 

mudanças à vida do país. 

 A exemplo disso, citamos as considerações de Eça expostas na 

“Advertência”, que precede os textos revistos de suas Farpas, reunidas em 

1890 – 91, e que Berrini mostra-nos o desejo do escritor de acentuar as 
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críticas feitas em 1871 - 72 à sociedade portuguesa contemporânea, para 

assim corrigir os atrasos da nação, promover a moralização dos costumes 

políticos, favorecer a aplicação de uma autêntica justiça em prol dos 

desprotegidos do poder e assim por diante (2003: 29). 

 Também podemos mostrar, na carta de Eça a Teófilo Braga, na edição 

de O Primo Basílio, a insatisfação do autor ante o que via na sociedade 

lisboeta: A minha ambição seria pintar a sociedade portuguesa (…), e 

mostrar-lhe como num espelho, que triste país eles (Basílio, Acácio, D. 

Felicidade, Ernestinho, Julião e Luísa) formam (p. 328). 

 Curiosamente, à margem das turbulências externas e internas que 

varriam Portugal e, posteriormente, o mundo, a Geração de Orpheu, ao 

contrário da Geração de 70, permaneceu-se indiferente aos acontecimentos 

sócio-político-econômicos. 

 Foi uma geração mais estética que revolucionária, preocupada com a 

nova ideologia estética que corria a Europa, trazida pelas tendências dos 

movimentos de vanguarda. Revelou, sim, uma tendência acentuada para a 

contestação crítica e para a exibição de atitudes literárias e artísticas 

chocantes para a época, quando do lançamento da revista Orpheu. Em vez 

dos questionamentos políticos, é o escândalo dos costumes e do senso 

comum que traz a notoriedade. 

 Os poemas futuristas de Sá-Carneiro e Fernando Pessoa – Manucure 

e Ode Triunfal publicados na Orpheu 2 – foram classificados pela imprensa 

como pornográficos. 

 Apesar da brevidade da revista, sua importância e reconhecimento se 

fazem presentes até hoje. Porém, como relata Berardinelli,... 

 

... presença e influência é bom que se diga, no plano 

puramente estético, onde as duas gerações se 

equivalem: de um lado, a recriação da prosa com Eça de 

Queirós, do outro, a surpreendente modernidade da 

expressão poética com Pessoa e Sá-Carneiro nos 

permitem aproximar a geração de Orpheu à de Coimbra, 

acentuando que aquela é do “bom senso e do bom 
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gosto”, enquanto que esta é apenas do “bom gosto” 

(1963: 168). 

 

 

 Eclodiu a 1ª Guerra Mundial e os principais representantes dessa 

geração (Pessoa, Sá-Carneiro e Almada Negreiros) permaneceram 

indiferentes à situação. De Fernando Pessoa temos apenas um poema – O 

Menino da Sua Mãe – que se refere ao sofrimento e à dor que a guerra 

trouxera. Sá-Carneiro manisfestou-se da mesma forma, em nenhuma de suas 

obras faz alusão às conseqüências da guerra. Em uma de suas inúmeras 

cartas a Fernando Pessoa, datada de 01/08/l914, relata que Portugal, então 

ao lado dos aliados na 1ª Guerra, mobilizara 10 mil homens em vista da 

aliança inglesa e, na mesma carta, mais adiante, diz ser curiosíssima a 

atmosfera de Paris entre estes acontecimentos e que, tal situação, seria uma 

crônica interessante a desenvolver… uma crônica, é sabido, laivada de 

interseccionismo (pp. 201-202)8. 

 Não podemos negar a contribuição literária que a Geração de Orpheu 

deu a Portugal, como também não podemos deixar de evidenciar a ruptura – 

literária e revolucionária – com as gerações que a precederam. É 

incontestável que ambas as gerações deixaram marcas profundas e 

definitivas na vida portuguesa e do ponto de vista literário foram igualmente 

importantes. A geração novecentista, assim como a de 70, investiu contra o 

conservadorismo, propôs escandalizar o burguês pacato denominado por 

eles de “lepidóptero”9 (Berardinelli, 1963: 167). 

Não houve, por assim dizer, desinteresse total pelos problemas sócio-

políticos de Portugal por parte da geração de Orpheu – Queriam-me fútil, 

tributável, escreveu Álvaro de Campos, ou o seu Ultimatum atestam nossas 

palavras – houve um “desinteresse predominante”, escreveu Berardinelli, ou 

                                                
8 Cunha, Teresa Sobral. Correspondência de Mário de Sá-Carneiro com Fernando Pessoa. São 

Paulo: Companhia das Letras, 2004. 

 
9 Animais artrópodes, holometabólicos, da classe dos insetos, cujo aparelho bucal, do adulto, é formado 

por uma trompa espiralada. Têm quatro asas, membranosas, recobertas de escamas. Dicionário 

Aurélio, p.1022. 
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utilizando as palavras de Fernando Pessoa: Não tenho sentimento nenhum 

político ou social. Tenho, porém, num sentido, um alto sentimento patriótico10.  

Quis Orpheu afirmar seus propósitos com a pretensão de “formar em 

grupo ou idéia”, revelações de pensamento ou arte, expondo, acreditamos 

nós, uma profissão de fé decadentista, assim como expressões futuristas, 

sensacionistas e interseccionistas, entre outras. 

Foram muitas as alterações fundamentais sofridas pela literatura e as 

artes que abalaram o mundo cultural português, a partir da publicação da 

revista Orpheu11, mas que se esqueceram do desejo de mudança e 

contestação tão bem difundido pela geração de 70. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
10 Soares, Bernardo. Livro do Desassossego.  in: “Descobrimento”, Revista de Cultura nº 3, 1931, pp. 

409-410.  
11 Nota: Foram publicados dois exemplares da revista Orpheu; o 3º ficou em prova, como afirma Sá-

Carneiro em carta a Fernando Pessoa: … temos desgraçadamente de desistir do nosso Orfeu (Cunha, 

2004: 287). 
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1.4. ‘’A BELLE ÉPOQUE” 

 

          Período histórico fundamentado na recuperação econômica dos 

primeiros anos do século XX, iniciou-se na década de 1890, caracterizando-

se como movimento de desenvolvimento. Embora um período próspero, 

aparentemente com grandes perspectivas, ficam claras as condições da crise 

social que não foram superadas, ao contrário agravavam-se, atingindo 

segmentos sociais não diretamente ligados aos centros da produção, a 

exemplo dos intelectuais, artistas e profissionais liberais 

           Desde 1871 a Europa viveu permanentemente assustada com a 

possibilidade de guerra que rondava a paz entre a Alemanha e a França. 

Antes de 1914, com o fim da Comuna de Paris, os avanços da ciência e da 

tecnologia e o desenvolvimento da indústria foram relativamente produtivos, 

otimistas e de destaque. A inovação tecnológica difundiu-se também entre as 

classes mais carentes. A luz elétrica, que por volta de 1900, em Paris, era 

considerada uma raridade entre a população, prolongava os dias até então 

interrompidos pela noite, fosse como aumento nas horas de trabalho, fosse 

no luxo mostrado nas casas de espetáculo, nas repartições públicas ou no 

casarão de A C idade e as Serras, nos Campos Elíseos, 202 onde não só o 

uso da eletricidade é retratado, mas todos os privilégios de conforto 

provenientes da tecnologia, como nos mostra Eça de Queiroz: 

 

 

Então o meu Príncipe, sucumbido, arrastou os passos até ao 

seu gabinete, começou a percorrer todos os aparelhos 

completadores e facilitadores da vida – o seu telégrafo, o seu 

telefone, o seu fonógrafo, a sua máquina de escrever, a sua 

máquina de contar, a sua imprensa elétrica, a outra magnética, 

todos os seus utensílios, todos os seus tubos, todos os seus 

fios...  Assim um suplicante percorre altares de onde espera 

socorro. E toda a sua suntuosa mecânica se conservou rígida, 

reluzindo frigidamente, sem que uma roda girasse, nem uma 

lâmina vibrasse, para entreter o seu senhor (p.70). 
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Sá-Carneiro acreditava que o importante na atividade artística era o 

poder da criação e que, por conseguinte, deveria encontrar uma forma de 

expressão que traduzisse a “velocidade” que envolvia o mundo moderno e o 

processo da criação, dando-lhe todos os mecanismos possíveis decorrentes 

da “tecnologia moderna” para exaltar os adventos que, na virada do século, 

representaram a perplexidade e a comodidade propiciada ao homem que, 

via-se frente a possibilidades até então inimagináveis, mas que, com o passar 

dos anos, igualava-se à ambição que sempre impulsionou a humanidade. 

Apareceram os automóveis, a bicicleta, oferecendo ao homem da 

virada do século requintes até então restritos à elite. Os automóveis 

propiciavam aos seus usuários status facilidades, rapidez de locomoção e 

conforto antes restritos às carruagens.  

Se para uns o automóvel foi o meio de locomoção mais rápido, para 

outros, a bicicleta proporcionou grandes prazeres e diversão na cidade ou no 

campo. Proveniente dessa satisfação popular pela bicicleta e outros esportes 

ao ar livre, as pessoas passaram a valorizar cada segundo do tempo. O 

homem agarrou-se ao tempo ante a possibilidade de usufruir cada segundo 

do lazer disponível que “agora” lhe parecia mais do que nunca essencial a 

sua vida.  

Houve uma volta à valorização da vida campesina como descanso, 

lazer, prática de esportes – nesse período, a preocupação com o corpo 

proveniente de atividades físicas tornou-se intensa e necessária. Aos que 

tinham dinheiro, era comum a busca de estâncias que lhes curassem os 

males, que lhes aliviassem o cansaço, as fadigas ou simplesmente os 

colocassem em contato com outros de sua condição social, valorizando como 

nunca a ostentação social. Mesmo para aqueles que não podiam usufruir 

dessas facilidades oferecidas no campo, era comum o esforço de dar-se essa 

oportunidade de lazer e diversão, no período de férias de trabalho. Tudo isso 

facilitado pelos novos meios de transporte, trens, automóveis, bicicletas, 

estradas – muitas delas então calçadas. 

Na segunda metade do século XIX, época dinâmica tanto do ponto de 

vista econômico, quanto cultural, as estradas de ferro passam a levar para as 

aldeias a produção estrangeira, mais barata, e a trazer os camponeses para 



 36 

os centros urbanos, em busca de melhores condições de vida e de trabalho. 

Esvazia-se o campo e incham as cidades. 

Os trens, mais do que um meio de transporte, possibilitaram ao 

homem da virada do século a expansão dos horizontes. Eram o meio mais 

rápido e eficiente – porém inacessível a uma grande parcela em 

conseqüência do alto preço cobrado pelas passagens – de se chegar ao 

local, o campo. 

           A “Belle Époque” representou o ideal de vida que muitos ansiavam. 

Casas noturnas, cafés, teatros sempre cheios num movimento constante da 

burguesia ou daqueles que julgavam fazer parte dela. O luxo exibicionista das 

roupas mostrado num passeio rotineiro pelas ruas das principais capitais ou o 

gosto apurado pela art nouveau, numa decoração de linhas sinuosas, na 

busca do belo, do estético, da exuberância de luz e cor, do rebuscado, na 

predileção pelos motivos da natureza, pelos “materiais ricos” (ouro, prata, 

bronze, marfim), enfim o luxo nos interiores das casas, exposto nos requintes 

dos entalhes na madeira dos móveis que completavam o ambiente. Na 

literatura, toda essa exuberância foi mostrada por J. K. Huysmans em Às 

Avessas. 
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CAPÍTULO 2  EU – O OUTRO – EU MESMO 
 
 

2.1 - O   DUPLO EM A CONFISSÃO DE LÚCIO 
 
      Eu não sou eu nem sou o outro, 
      Sou qualquer coisa de intermédio: 
      Pilar da ponte do tédio 
      Que vai de mim para o outro. 
       Sá-Carneiro (in: Indícios de Ouro) 
 
 O processo de duplicação está presente na civilização desde os 

primórdios tempos; caminha ao lado da história da humanidade. A idéia de 

dualidade do ser humano é intrínseca à sua existência: noite/dia, Sol/Lua, 

feminino/masculino, vida/morte, bem/mal etc. A duplicação do Eu remonta a 

idéias  antigas e foi adotada por diversos segmentos da cultura: na literatura, 

na religião, no folclore, entre outros. 

 O mito do duplo remonta a épocas distantes no tempo. A semelhança 

física entre duas personagens e os equívocos decorrentes aparecem no 

contexto das comédias de Plauto (224 a C. – 182 a C.). Nessas comédias, os 

sósias ou menecmas são pessoas que são confundidas uma em relação à 

outra pelas semelhança. A semelhança identificada é utilizada para efeito de 

substituição, no intuito de apossar-se da identidade alheia. Em Amphitruo, 

Plauto refere-se às lendas heróicas a respeito da união entre um deus e 

um(a) mortal. Os deuses se disfarçam em humanos (Júpiter e Mercúrio) e por 

meio da metamorfose recebem a forma humana, usurpando as identidades 

de Anfitrião e do escravo Sósia (Plauto, 1983: 84): 

  

Sósia: Para que hei de abrir? O selo está perfeito. Sim, 

senhor, bonita coisa! Tu pariste um Anfitrião e eu pari 

outro Sósia! E agora se a taça pariu uma taça, ficamos 

todos a dobrar! 

 

 Ao final da ação, as identidades são reveladas pelas palavras de 

Júpiter.  No Egito antigo, encontramos o Ka – duplo que representa a 

manifestação das forças vitais; princípio possuidor de uma existência 
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independente do corpo com o qual foi moldado. Passar o seu Ka quer dizer 

morrer. Portanto, o Ka sobrevive à morte corpórea. 

 No Gênesis, Deus cria o homem uno. Dessa unidade, tem-se uma 

duplicação. Tal desdobramento resulta num enfraquecimento; o homem 

passa a ser interpretado como detentor de uma natureza dupla – em 

particular a masculina e feminina. A estrutura interior do homem pressupõe  a 

união de dois elementos diferentes: concepção que está presente nas 

religiões tradicionais,  na separação entre alma e corpo (p.262)12. 

 Ainda segundo o mesmo dicionário de mitos, a maior parte dos 

estudos realizados no século XX sobre o duplo “privilegia o aspecto 

psicológico,” por relacionar as diferentes manifestações do duplo na literatura 

através do estudo da personalidade dos autores, do estudo dos mitos 

(Narciso, por exemplo) e das tradições mitológicas; nesses estudos, os heróis  

desdobram-se e, então, apresentam um amor voltado para o próprio Ego e, 

consequentemente, padecem da incapacidade de amar alguém fora de si 

mesmo. Um conflito psíquico cria o duplo, projeção da ordem íntima (idem: 

263). 

 O duplo aparece em lendas nórdicas e germânicas, nas quais ele é 

presságio de morte; assim como na América pré-colombiana, onde é possível 

encontrar os duplos humano e animal e masculino/feminino. Edgar Morin 

relata que o duplo é um mito que acompanha o homem desde que este 

tomou consciência da morte. 

 

Assim, a irrupção da morte, no sapiens, é, ao mesmo 

tempo, a irrupção de uma verdade e de uma ilusão, a 

irrupção de uma elucidação e do mito, a irrupção de uma 

ansiedade e de uma segurança, a irrupção de um 

conhecimento objetivo e de uma nova subjetividade e, 

principalmente, de sua ligação ambígua (1979: 104). 

 

 

                                                
12 Dicionário de Mitos Literários. Rio de Janeiro: José Olympio, 1998. 
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 A consciência da morte implica consciência de si mesmo e do outro. 

Ela é parte da vida e, ao mesmo tempo, pela transformação em outro estado, 

é a ausência por excelência, a falta que atuará na formação do duplo. 

 Na literatura, uma outra forma de representação do duplo é a idéia da 

usurpação voluntária de identidade: um se oferece para ocupar o lugar do 

outro. Tem-se a outra representação do duplo na situação de uma mesma 

pessoa que se desdobra em duas: a pessoa, com as roupas do sexo oposto, 

acaba duplicando a si mesma, travestindo-se. 

 Em suas representações literárias, o mito do duplo aparece em 

diferentes épocas e apresentando características diversas, já que sua 

estrutura é dinâmica, como a de todo mito, permitindo ordenar seus 

elementos – personagens, acontecimentos – em torno de uma narrativa 

sempre original. 

 Podemos ressaltar algumas modalidades da temática do duplo: os 

desdobramentos da personalidade, as distorções da identidade, o Eu dividido 

fragmentado entre o bem e o mal. A exploração dos conflitos inconscientes 

são aspectos deste tema por sua relação com um território misterioso do ser: 

a sua imagem, sua primeira e mais importante duplicação. 

São muitos os escritores que se interessam pelo tema do duplo, pela 

“instabilidade” do Eu, e fizeram dele uma metáfora do que há de 

incompreensível no destino dos homens. Como uma espécie de modalidade 

do espelho, o tema do duplo foi freqüente na chamada literatura fantástica.  

A partir do século XVII, o ser humano passa a ter maior consciência de 

si mesmo. A perspectiva da existência humana adquire um novo olhar: o 

interior do ser. Na ficção de Miguel de Cervantes – Dom Quixote (1605) – 

Dom Quixote de la Mancha vem marcar a passagem do duplo, como figura 

do homogêneo, para o heterogêneo. Na obra, o fidalgo louco e sonhador D. 

Quixano assume outra identidade13. Ao transformar-se em D. Quixote de la 

Mancha passa a viver em um outro mundo, no seu imaginário. Aquele que se 

desdobrou cria para si a ilusão de agir sobre o exterior (Bravo, 2000: 267)14. 

                                                
13 Ressaltamos que D. Quixote, com sua fantasia e imaginação, retrata o sensível e Sancho Pança, o 

real, o inteligível; ambos constroem uma dualidade que antecipa as primeiras mudanças na concepção 

do duplo. 
14 Bravo, N. F. Duplo. In: Brunel, P. Dicionário de Mitos Literários. Rio de Janeiro: José Olympio, 

1998. 
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 A literatura fantástica do século XIX foi uma outra forma literária de 

referir-se à temática do duplo. O Romantismo rompera com a objetividade, o 

equilíbrio, a unidade, a harmonia em prol da expressão artística. Ocorreram 

profundas transformações sócio-culturais provocadas pela Revolução 

Industrial e assimiladas por Edgar A. Poe – autor de grande importância e 

influência na literatura ocidental, com uma obra que, até os dias atuais, é 

objeto relevante de estudo; em seus contos percebe-se a presença de um 

narrador que é sempre um Eu que se mostra como um duplo – o que nos 

conduz à análise do duplo até a contemporaneidade, da qual valeu-se Sá-

Carneiro, entre outros escritores. 

 De posse desse mito, os autores podem retratar o oculto, o nebuloso, 

o obscuro, aquilo que há de mais profundo no “eu”, integrando nesse aspecto 

a relação do Eu com o outro externo e considerando-se, concomitantemente, 

a possibilidade de esse outro não ser apenas externo, mas interno, um outro 

dentro do eu (Dworzak, 2006:36)15. 

 Nesse contexto do século XIX, o mito do duplo surge como marca de 

uma identidade que não se institui numa sociedade em transformação. O 

escritor viu no duplo a forma para trazer à luz suas mais íntimas aflições. É 

no outro de natureza igual à sua que, supostamente, é possível encontrar 

respostas para o que não encontro em mim; porém neste duplo idêntico  

perde-se a essência formadora do homem e de seu caráter: a diferença. 

 O Homem de Areia, um dos contos de E.T.A. Hoffman, marca os 

primeiros momentos em que o duplo, no Ocidente, está diretamente ligado à 

relação binária sujeito-objeto e que irá influenciar autores como Edgar Allan 

Poe, Machado de Assis, Jorge Luís Borges e outros, anunciando o duplo na 

literatura da época como aquele ser (homem, sombra, reflexo, o igual e o 

diferente) em constante conflito consigo mesmo. 

 Edgar Allan Poe utilizou-se de modo exímio das várias faces 

assumidas pelo duplo, que vão do animal ao espelho, da sombra ao demônio, 

até o desdobramento no tempo e no espaço. 

 Para melhor entendimento dessa temática, utilizaremos o conto 

William Wilson, de Poe, publicado em 1839 e a novela de Mário de Sá-
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Carneiro, A Confissão de Lúcio, de 1913. Ambas as narrativas retomam o 

mito do duplo como tema central, mas estruturadas de acordo com as 

características próprias do gênero literário a que pertencem.  

 Santaella16 aborda o problema do duplo como a grande constante ou a 

coluna dorsal da ficção de Poe (1985:162). Nos seus contos, sejam os 

considerados  fantásticos ou de terror, Poe procura a condição universal do 

Eu como Outro. As associações do duplo evocam a morte. Os temas do 

morto não morto, a dupla personalidade como sombra (ou projeção em A 

Confissão de Lúcio) ou a crença que o reflexo possa tomar o lugar do outro 

são aspectos constantes na obra de Poe. 

 William Wilson é um relato curto, intenso, que seduz o leitor já nas 

primeiras linhas e assim será até o desfecho emocionante. Neste conto, Poe 

descreve a personagem imersa numa áurea sombria donde a virtude se 

desprendeu. Temos um narrador em primeira pessoa, mas que inicia sua 

escritura solicitando ao leitor permissão para assumir outro nome. Narra sua 

maldição, pois acredita-se escravo de circunstâncias superiores ao controle 

humano. Foi na vida tudo, menos, no nome, dono de suas ações.  Que me 

seja permitido, no momento, chamar-me William Wilson. A página em branco, 

que tenho diante de mim, não deve ser manchada com meu verdadeiro nome 

(Poe, 1978:85). 

 Tema do conto, o duplo aparece logo nas primeiras palavras do 

narrador, por meio do pseudônimo adotado pelo narrador; assim não será 

este quem nos relatará os fatos. 

 A maldição à qual o narrador se acredita preso o acompanhará 

sempre, em qualquer lugar que esteja. Apesar de ter um desempenho 

superior aos demais da escola, há um colega que se recusava submissão à 

sua vontade arbitrária. Além de uma identidade de nome, o estranho – o 

duplo – aparentava uma semelhança inverossímil. Todos os dados de suas 

vidas se assemelhavam: data de nascimento, o mesmo dia que entraram na 

escola, o jeito de caminhar e fisionomia idênticas. Este duplo estará presente, 

                                                                                                                                       
15 Dworzak, Regina Helena. O duplo em Saramago, 2006. p.36. Dissertação (Mestrado em Literatura 

e Crítica Literária) Puc/SP, 2006. 
16 SANTAELLA, Lúcia. Estudo Crítico, in: Edgar Allan Poe. São Paulo: Cutrix, 1985. 
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de modo inexplicável, em todos os momentos importantes da vida da 

personagem. 

 Um dia, acompanhado de uma linda mulher casada, o Eu escuta o 

sussurro já tão familiar (era como se comunicavam). Tomado de súbito, luta 

contra o duplo e enfia sua espada no peito daquele que ele julga ser o 

impostor. Horrorizado, vê projetada diante de um enorme espelho, o que a 

princípio pensa ser a sua imagem, lívida e manchada de sangue. Então 

escuta uma voz dizendo: 

 

 

Venceste e eu me rendo. Contudo, de agora em 

diante, tu também estás morto… morto para o 

Mundo, para o Céu e para a Esperança! Em mim 

tu vivias … e, na minha morte, vê por esta 

imagem, que é a tua própria imagem, quão 

completamente assassinaste a ti mesmo (p. 16). 

 

 

 No espelho, William Wilson vê sua imagem de corpo despedaçado e 

nos apresenta um questionamento: na existência de dois, ao duplicar o 

próprio ser, ao eliminar o uno, este se eterniza, não no duplo, mas naquele 

que foi criado. Lembremos aqui do mito de Narciso, que se eternizou na flor; 

com Wilson que “morreu para o Mundo, para o Céu e para a Esperança” cria-

se um terceiro, que não é o primeiro, nem a sua imagem, mas a relação entre 

eles. São dois que anseiam pelo lugar que é único, o que determina a 

eliminação de um deles, numa contínua criação de signos. 

 O duplo Wilson presente no conto existe com o intuito de conter os 

excessos e danos provocados por William Wilson. Saber da existência de um 

outro que age como uma consciência externa é impactante, é a necessidade 

de destruí-lo para continuar suas ações sem remorsos é o que pretende 

William Wilson. Porém a destruição do outro é a causa da perda total da 

razão, é uma ida sem volta. 

 Na falta e na fragmentação, o homem procura achar-se, um ser em 

constante transformação que, à luz do mito do duplo, acredita estar frente a 
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frente consigo mesmo, como num espelho. Porém, ante o espelho, falta-lhe o 

essencial: a interioridade, não é o Eu. Seu reflexo é aparência, ilusão 

enganosa de materialidade. 

 Para Stuart Hall, a identidade surge não tanto da plenitude da 

identidade que já está dentro de nós como indivíduos, mas de uma falta de 

inteireza que é preenchida a partir de nosso exterior, pelas formas através 

das quais nós imaginamos ser vistos por outros (2005: 39). 

 Encontrar-se é o pior dos pesadelos, ver no outro um igual a si mesmo 

é assustador, pois não é possível decifrar os medos internos que se refletem 

no externo: o idêntico é o absoluto Desconhecido, porque só se pode 

conhecer o que é filtrado pela diferença (Kiefer, 1995: 46). 

 O reflexo no espelho como reflexo da alma verdadeira que se 

esconde, mas que se mostra por trás de todas as aparências, é a imagem 

ideal que se deseja ter e mostrar ao mundo, confrontada com aquela parte da 

personalidade que preferimos ocultar, isto é também observado em O 

Retrato de Dorian Gray, de Oscar Wilde e O Médico e o Monstro, de Louis 

Stevenson. 

 Percebe-se nessas obras o confronto do indivíduo com sua parte 

negativa, atrelando o tema do duplo à idéia maniqueísta de duplicar, dividir a 

personalidade em duas: o bem e o mal. 

 Podemos aceitar a existência de um duplo apavorante e perturbador 

se entendermos que a solidão está tão entranhada no indivíduo que, mesmo 

vivendo em meio à multidão, sente-se solitário. Assim foi com William Wilson, 

Dorian Gray e o Dr. Jekyl, solitários, que tentam escapar de seu duplo, mas 

sem êxito. Vivendo os adventos da modernidade trazida pela Revolução 

Industrial, essas personagens ilustram bem a busca incessante do homem 

para fugir à solidão; assim, quanto maiores tecnologia e avanços científicos, o 

homem tende a ficar só, como nos lembra Walter Benjamin, a modernidade é 

predominantemente solitária (C.F. 1975b). 

 No conto de Poe, identificamos pelo nome da personagem  o que seria 

o primeiro registro do duplo – William Wilson – e assim o conto apresenta-nos 

um universo ambivalente, que mostra por meio do espelho aquilo que mais 

atormenta  o homem: a perda da identidade. Encontramos também a 

possibilidade de a manifestação do duplo dar-se por meio do nome do 
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personagem: William (I am Will) e (Wil son – filho de Will). Antecipamos aqui 

uma passagem de A Confissão de Lúcio que também acreditamos reforçar a 

idéia da ambivalência, mostrada por meio do espelho, a qual representa a 

perda de identidade do homem, ou melhor, como veremos mais adiante, a 

projeção de Marta por meio do poeta Ricardo de Loureiro. Era a primeira vez 

que Marta ia à casa de Lúcio para um encontro amoroso, que ocorrera à 

tarde, por volta das 16h. Temos o relato do esposo traído o qual diz que, 

após escrever o seu último verso – concluindo então sua obra de arte – à 

tarde, “deviam ser quatro horas”, dirigiu-se ao seu quarto e por acaso, ao 

olhar-se no espelho do guarda-vestidos “não me vi refletido nele”, via tudo em 

redor de si, “só não via a minha imagem”(p.81). 

 O duplo em Poe é direto, não há uma explicação, nem divagações de 

qualquer natureza em torno dos acontecimentos; o leitor é levado, pelo 

narrador, a vários questionamentos sem respostas.  

 Aquele que narra esconde-se sob um pseudônimo e conta a história 

dos fatos ocorridos, por meio de uma carta,. Não por acaso, quando 

finalmente dá-se o encontro, ambos os Wilson estão usando máscaras, outro 

símbolo do duplo. Ao leitor é informado que a diferença entre eles reside 

apenas na voz. O Outro, ou o duplo, fala sussurrando. 

 Para Cortázar, 

 

 

… (Poe) compreendeu que a eficácia de um conto 

depende da sua intensidade como acontecimento 

puro, isto é, que todo comentário ao acontecimento 

em si (…) deve ser radicalmente suprimido. Cada 

palavra deve confluir, concorrer para o 

acontecimento, para a coisa que ocorre e esta 

coisa que ocorre deve ser só acontecimento e não 

alegoria (…) ou pretexto para generalizações 

psicológicas, éticas ou didáticas (1993: 122). 
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 De modo geral, o conto privilegia um núcleo de ação, justamente por 

seu tema focar apenas em “um acontecimento”. 

Poe consegue, nas vinte e poucas páginas, estruturar um enredo que 

narra a vida inteira de uma personagem. A leitura do conto flui rapidamente, 

deixando as conclusões para o leitor, pois o escritor tem a habilidade de 

concentrar os fatos mais importantes e não se prender em detalhes, nem 

trazer para a narrativa os questionamentos que seriam inevitáveis num 

romance. O importante é a intensidade dos acontecimentos, a presença 

daquilo que é contado. A narração deste conto em primeira pessoa – o que é 

comum nos contos de Poe – cria uma maior aproximação com o leitor. 

No entanto, a partir do momento em que temos uma narrativa em 

primeira pessoa e, consequentemente, somos levados a questionar a 

veracidade do que nos é contado, não devemos aceitar aquilo que o narrador 

relata – ele é o estruturador da história, é a primeira visão do texto, seu 

discurso é ambíguo e adulterado não convence o leitor, pois para Todorov a 

personagem pode mentir, o narrador não deveria (2003: 93). Quando essas 

categorias do discurso tornam-se unas, o texto será instável e o duplo 

transparece na leitura da narrativa. 

O mito do duplo, a par da razão e consciência humanas, leva o homem 

a uma indagação constante, a perguntas sem resposta. Formada de duplos, 

a humanidade será incapaz de ver-se una, seja em relação ao (in)consciente, 

seja no contato social. Aspectos que se desdobram a cada época e que 

permitem à literatura a apropriação do duplo e o seu revestimento de formas 

diversas, além da possibilidade de o identificarmos em comédias, contos e 

novelas fantásticas.  

Dotado de uma inquietude constante, o homem vale-se do duplo 

literário para questionar a sociedade, seja aquela na qual vive ou espelhando 

uma outra fase histórica, para ver no inconsciente humano as mazelas ou 

seus atos mais nobres. 

Os contos poeanos retratam o lado escuro, sombrio da alma, a 

impotência do homem ante o desconhecido, seus receios e pesadelos. Poe 

soube, como poucos de sua época, compreender o seu tempo; mas sua obra 

não é realista, não retrata a realidade de forma direta. 
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Essa aproximação não será diferente em Sá-Carneiro. Nos meses 

finais de 1913, o autor lança A Confissão de Lúcio e, em 1915, o livro de 

novelas Céu em Fogo. A ordem em que foram publicadas e a divisão interna 

das obras se justificam: retratam o período de fascinação do escritor por 

Paris, o que também é transmitido às suas personagens, pois essas se 

sentem maravilhadas pela cidade. Paris é o único ópio louro para minha dor 

(p.47), diz a personagem poeta Ricardo de Loureiro. As personagens vivem 

uma espécie de hipnose dos sonhos que lhes coordenam os nervos. 

Consideramos necessário apoiar nossa análise sob a perspectiva 

junguiana, visto que os personagens Lúcio e Ricardo, na ânsia de ser ou 

possuir o Outro, adquirem uma afinidade que possibilita a união entre eles, 

neste caso, Marta como projeção de Ricardo.  

O fenômeno da projeção – transferência é o termo alemão para 

“Projektion” (projeção) – consiste na possibilidade de projetar ou assimilar do 

outro aquilo que se deseja ter ou ser. Para Jung, a análise minuciosa da 

transferência nos dá “um quadro complicadíssimo” ao referir ao aspecto 

erótico, isto é, sexual da fantasia da transferência (p.43)17. Apesar de haver 

outras formas relativas a esse aspecto – a vontade de poder, a negação 

instintiva do desejo, a “voracidade” – é no “desejo de possuir” que vemos a 

possibilidade de o poeta Ricardo de Loureiro transferir, projetar sua alma na 

“pessoa” de Marta. Nas palavras de Jung, … 

 

 

…qualquer debilidade de ordem hierárquica do Eu é 

suficiente para mobilizar tais tendências e desejos 

instintivos, causando assim uma dissociação da 

personalidade, em outras palavras, uma multiplicação 

dos centros de gravidade da personalidade (idem). 

 

 

 Ou seja, no desejo de possuir alguém que estimasse, Ricardo de 

Loureiro provoca uma dissociação da sua personalidade para alcançar seu 
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intento; ele “multiplica-se” para que “os afetos se materializem” nele. Vemos, 

na narrativa, o amor que Ricardo nutre por Lúcio, porém ante a 

impossibilidade aparente de possuir alguém do mesmo sexo, ele se vê 

obrigado a mudar de sexo, o que configura a existência de Marta. 

 Ainda segundo Jung, … 

 

 

…muito embora os instintos mais fortes tenham 

incontestavelmente de ser vividos concretamente, (…) 

eles não podem ser qualificados de exclusivamente 

biológicos, visto que a sua vivência concreta expõe a 

personalidade às mais fortes modificações (ibidem). 

 

 

 Pela nossa análise, parece-nos que não foi apenas a personalidade de 

Ricardo a sofrer modificações, foi também o seu corpo. Deste modo, 

conseguiu o poeta realizar sua maior obra de arte: por meio da mobilização 

de seus desejos e da dissociação do Eu, Ricardo consegue mais do que 

projetar, ele concretiza sua alma na figura de Marta. 

 Marta aqui retratada como um arquétipo de Ricardo, a imagem 

psíquica do inconsciente do poeta, ela tornou-se uma imagem daquilo que 

Ricardo gostaria de ser e ao mesmo tempo rejeitar: … uma criatura do nosso 

sexo, não podemos possuir (C. L: 56). Marta representa o duplo de Ricardo, a 

“imagem unilateral do caráter” do poeta, porque quando o aspecto procurado 

não pode ser encontrado diretamente no sonhador – Ricardo – então, sempre 

é projetado – Marta (Jung, 1987: 81)18.  

 Sabemos que Ricardo rejeita a homossexualidade latente em si, daí a 

necessidade de um arquétipo – Marta – pelo fato de ele, segundo Jung, 

quase sempre se apresentar sob a forma de projeções (idem: 86). 

 Para distinguir o Eu do Não-eu, o homem precisa cumprir seu dever 

em relação à vida (ibidem: 65), mostrar sua vitalidade como participante da 

                                                                                                                                       
17 Jung, Carl Gustav. AB. Reação, Análise dos sonhos, Transferência. 2ª ed.. Petrópolis: Vozes, 

1990. 
18 Jung, Carl Gustav. Psicologia do Inconsciente. Petrópolis: Vozes, 1987. 
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sociedade em que vive, realizar as funções para as quais foi criado, entre 

elas “crescei e multiplicai-vos” (Gênesis), experiências que Sá-Carneiro 

pouco experimentou, pois ante tantas atribulações por que passou, deixou-se 

guiar pela Arte como elemento condutor de sua vida. 

 Temos consciência do que classificamos como transferência ou 

projeção ser por demais denso e requer um estudo aprofundado, a 

transferência está longe de ser um fenômeno claro e preciso e em hipótese 

alguma se consegue descobrir de antemão tudo o que ela significa (Jung, 

1990: 44). 

 Na busca por respostas para a análise do duplo e “compreensão” da 

novela A Confissão de Lúcio, encontramos em Jung a possibilidade de tentar 

esclarecer pontos que julgávamos essenciais e que tornam a narrativa um 

fabuloso labirinto de idéias e possibilidades. 

Em A Confissão de Lúcio, o autor – o Eu que se mostra em primeira 

pessoa é acusado de um crime e todas as provas circunstanciais o apontam 

como culpado. Defender-se seria tentar o absurdo. Cumpre pois a pena 

imposta e escreve o relato dos fatos ocorridos. Jovem, o narrador Lúcio leva 

uma vida boêmia em Paris entre muitos artistas e intelectuais.  

Numa festa dada por uma “americana bizarra e milionária”, conhece 

um compatriota, o poeta Ricardo de Loureiro, de “personalidade 

requintadíssima”. Ante a amizade e conseqüente intimidade que se 

estabelece entre ambos, o autor é levado a penetrar, fascinado e incerto, na 

densidade inquietante da alma de seu novo amigo. O outro, veladamente, por 

meio de confidências que a outros nunca expusera, fará o amigo entrever a 

perturbação de um mundo afetivo nulo.   

Separados por um período, voltam a se encontrar em Lisboa – local 

onde se dará praticamente toda a narrativa – e, inexplicavelmente, Lúcio 

reencontrará o amigo casado, mais calmo e com as “feições feminilizadas”. 

Marta, sua esposa, compartilha igualmente a atração do marido por Lúcio. 

Mulher perfeita, bela, loura, alta e sensível. Porém, aos olhos de Lúcio, a 

naturalidade que flui da esposa de seu amigo denota mistério, aflige-lhe o 

espírito: não era com efeito o mistério que encerrava a mulher do meu amigo 

que, no fundo, mais me torturava. Era antes a incerteza (p.68).  
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A intriga deste triângulo amoroso só tende a aumentar, a complicar-se 

em decorrência do amor que permeia entre eles. Há, num primeiro momento, 

uma possessão carnal entre Lúcio e Marta, o que faz com que, na ausência 

de Ricardo, por assim dizer, faz que ela perca sua identidade. Lúcio se vê 

aturdido nesta aventura marcada por intuições, que ele não consegue decifrar 

nem tão pouco delas livrar-se. Foge, por um período, para Paris onde se 

sente perdido entre o ciúme, o pavor e a incompreensão ante a atitude, ou 

melhor, a não-atitude do amigo; nas palavras do narrador, a sua baixeza… a 

sua falta de orgulho…(p.118). 

Na certeza de que alcançaria o domínio de si e com um novo ato para 

finalizar sua peça, Chama, Lúcio retorna a Lisboa. Um dia encontra Ricardo 

e, após jogar na cara do amigo tudo o que o incomodava e o amargurava, 

não pôde recusar a explicação que o poeta lhe impõe. Obriga-o a 

acompanhá-lo até sua casa; agarrando-o pelo braço desabafa:  

 

 

- Ai, como eu sofri… como eu sofri!... dedicavas-

me um grande afeto; eu queria vibrar esse teu 

afeto – isto é: retribuir-to; e era-me impossível!... 

só se te beijasse, se te enlaçasse, se te 

possuísse… Ah! Mas como possuir uma criatura 

do nosso sexo (p.127)?  

 

 

O que acabara de ser revelado não admitia continuidade. Ricardo 

desfecha um tiro sobre Marta e cai, ele, morto onde Marta se encontrava mas 

não existia. Incapaz de afeto, sedento por dá-lo e por senti-lo, Ricardo de 

Loureiro cometera a temeridade de entregar à sua alma, feminina, a 

realização efetiva do amor, entrega e posse, guardando ele, liberto então, o 

domínio do espírito masculino (Galhoz, 1963: 87). 

Depois que Marta se entregara a Lúcio, esse triângulo amoroso torna-

se um jogo entre duplos, ou melhor, entre um trio de personagens envolvidos 

na trama amorosa: Evocando-a (Marta), nunca a lograra entrever. As suas 

feições escapavam-me como nos fogem as das personagens dos sonhos. E, 
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às vezes, querendo-as recordar por força, as únicas que conseguia suscitar 

em imagem eram as de Ricardo (p.88).  

No decorrer da narrativa são apresentadas muitas semelhanças e 

diferenças entre Lúcio e Ricardo, e será Ricardo quem apresentará, mais 

explicitamente, essas oposições: o meu amigo é uma alma rasgada, ampla, 

que tem a lucidez necessária para entrever a minha. É já muito. Desejaria 

que fosse mais; mas é já muito (p.55). Esse desabafo de Ricardo tumultua a 

cabeça de Lúcio, pois é tudo novo e parece-nos que ele não estava 

preparado. 

Assim como Ricardo, Lúcio também é um artista, um autor de novelas 

e, aquele, um poeta. A ligação que se dá entre ambos não é um equívoco: a 

literatura os une: Pela primeira vez encontrara efetivamente alguém que 

sabia descer um pouco aos recantos ignorados do meu espírito – os mais 

sensíveis, os mais dolorosos para mim. E com ele o mesmo acontecera… 

(p.42). Ou ainda:  

 

 

O meu mundo (de Ricardo) interior ampliou-se – 

volveu-se infinito, e hora a hora se excede!...  E aí 

tem o assunto para uma de suas novelas: um 

homem que, à força de se concentrar, 

desaparecesse da vida, imigrado no seu mundo 

interior… “Não lhe digo eu? A maldita literatura…” 

(p.52). 

 

 

 Lúcio percebe isso rapidamente, no momento em que se inicia a 

convivência dos dois. Mais tarde, porém, Lúcio ascende a Ricardo, ou seja, 

vai tornar-se duplo de Ricardo, seu “amigo de alma”- tal qual foi Fernando 

Pessoa e o poeta Sá-Carneiro. Esse momento importante coincide com a 

tomada de consciência, da parte de Lúcio, de seu amor por Marta.  

 Inicialmente, como já foi visto, há o medo e o mistério ante a esposa 

do amigo e, finalmente, Lúcio compreende e aceita uma nova existência: o 
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meu espírito adaptara-se ao mistério – e esse mistério ia ser a armadura, a 

chama, o rastro de ouro da minha vida… (p.77). 

 Enamorado, Lúcio reconhece que mais que o amor, seu mundo é 

ampliado a uma dimensão de Além: Tive medo, um grande medo… o mistério 

era essa mulher. Eu só amava o mistério… (idem). 

 Os acontecimentos a seguir são significativos, pois as palavras de 

Ricardo que antes pareceram estranhas a Lúcio, serão repetidas por este. 

Tomemos como exemplo a fala de Ricardo: Eu não sei ter afetos. Os meus 

amores foram sempre ternuras…(p.51). Quando Lúcio foge para Paris, diz: os 

meus afetos, mesmo, foram sempre ternuras…(p.114). Ainda Ricardo, ao 

retratar sua alma: … eu hoje sinto a minha alma fisicamente (p.45). Essa 

frase é assumida por Lúcio quase que na íntegra, quando da sua fuga para 

Paris: Com efeito eu sofri sempre as dores morais da minha alma, 

fisicamente (p.lll). 

 Em Paris, na sua rápida estada, antes de retornar a Lisboa, mais uma 

vez poderemos ver o triângulo amoroso qual um jogo entre múltiplos. Lúcio 

expressa o desejo de ser um sem pátria, não gostaria de ter nascido em lugar 

algum, nos moldes do que acontece com Marta, uma mulher sem passado, 

sem família, sem história. Esse lamento pode ser inveja do que acontece com 

a esposa do amigo, porém logo em seguida Lúcio complementa: Invejava-o! 

Invejava-o (Ricardo) por ela me haver pertencido… (p. 118). Acreditamos que 

a maior evidência de Lúcio tornar-se Lúcio duplo de Ricardo acontece na 

cena em que Ricardo vai disparar um tiro em Marta. Antes, porém, Lúcio tem 

a sensação do “já visto” ao contemplar, na casa do poeta, sobre um móvel, 

uma carta: Era um grande sobrescrito timbrado com um brasão a ouro… (e) 

pareceu-me que eu próprio já recebera um sobrescrito igual àquele (p.128). 

 Ricardo já mencionara essa sensação – o “já visto” – ao amigo sem 

que esse mostrasse saber do que se tratava. Uma carta timbrada a ouro, 

símbolo da correspondência entre os dois, com informações misteriosas que 

alteraram Ricardo; porém, naquele momento, não deu maior importância ante 

a tensão resultante do que se passava. O que chama a atenção é o gesto de 

Ricardo ao rasgar o sobrescrito para lê-lo: é um gesto similar que fará, ao 

tirar o revólver do bolso e disparar contra a esposa. Para Fernando Cabral 

Martins, a carta torna-se, assim, uma figura da morte, isto é, do mistério. 
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Como num sonho, ela pode ainda substituir-se à idéia da confissão, e tornar-

se, assim, metáfora do romance, que é, em suma, igualmente uma confissão 

(1994: 240). 

 A idéia que Martins apregoa, em relação ao sobrescrito febrilmente 

rasgado, é a de que ele seria a representação máxima do texto, tal qual o é, 

na sua existência, que se cifra a identidade entre os três personagens: 

entregue  na casa de Ricardo, “já visto” por Lúcio, metaforizando, por ser 

carta e ser ouro, Marta. Este fato nos remete à epígrafe da narrativa “…assim 

éramos nós obscuramente dois, nenhum de nós sabendo bem se o outro não 

era ele - próprio, se o incerto outro viveria…” É a coerência entre a 

duplicidade do ponto de vista do narrador e o devir duplo que é a sua história 

(idem: 241). 

 Atentemos que o duplo é um mito que oscila do inconsciente humano 

à interação social. Por ele, pode-se abordar o oculto, o obscuro, o que for 

mais íntimo no Eu, como o fez Poe, integrando nesse aspecto a relação do 

Eu com o Outro externo, social e levando-se em conta a possibilidade de 

esse outro não ser externo, mas interno, um outro dentro do eu, tal qual nos 

mostra Sá-Carneiro na relação entre Lúcio – Marta – Ricardo. 

 Mais uma vez recorremos às palavras de Maria Aliete Galhoz, para 

quem a... 

 

 

…alegoria traduzida no triângulo inexistente do 

autor – o Eu – Ricardo de Loureiro, o Outro – e 

Marta – alma do outro mas criada para o amor que 

afinal una o Eu e o Outro – reduz à suspensão final 

do irresolúvel.O Outro, a projeção anímica do 

outro, foram sacrificados para continuar a 

preservação do Eu. Mas, condicionado apenas a si 

- próprio, o Eu define-se como incompleto e o 

círculo, que se fechou, recomeça: ou refaz a 

aventura e percorre de novo o reconhecimento de 

um elo entre o Eu, percebido e real, e o outro, 

adivinhado ideal, aceitando o perigo de confundir 



 53 

os limites proibitivos de ambos; ou abdica, 

reconhecendo-se embora como um morto que 

persiste (1963: 87-88). 

 

 

 As novelas de Sá-Carneiro parecem todas orientadas para 

correspondência de dois planos: o da experiência sensitiva e racional do eu, 

projetando-se entre pessoas e coisas, e o da fantasmagoria do outro, indo 

além das referências próprias do mundo sensível do eu, a imagens 

transmigradoras dele. 

 A Confissão de Lúcio é um texto em que a complexidade do fantástico 

coincide com a narrativa simples. Ao retratar o triângulo amoroso, enredo  

comum no século XIX realista e naturalista, Sá-Carneiro incorporou-o ao 

tema do duplo. O duplo, segundo Fernando Cabral Martins, é criação 

específica de uma personagem, que se vê envolvida com uma personagem 

de segundo grau (1994: 219). 

 Por essas palavras podemos entender que a essa “personagem da 

personagem” corresponde o poder que lhe advém por não existir duplamente; 

outro fato é a sua existência que o leva à morte aquele de quem é duplo. 

Portanto, se Marta é apenas o reflexo, a imagem de Ricardo, então Ricardo 

torna-se também um reflexo, uma imagem, ou seja, nada. E se a imagem do 

Eu adquire autonomia, consequentemente o Eu perde a imagem, isto é, a 

completude, ele se dispersa, morre. 

 Em carta a Fernando Pessoa, datada de 21 de janeiro de 1913, Sá-

Carneiro expõe-lhe suas idéias acerca da narrativa Mistério, mas que 

podemos integrá-la em A Confissão de Lúcio:   

 

 

Duas almas que se compreendam inteiramente, 

que se conheçam, que saibam mutuamente tudo 

quanto nelas vive – não existem. Nem poderiam 

existir. No dia em que se compreendessem 

totalmente – ó ideal dos amorosos! – eu, tenho a 
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certeza que se fundiriam numa só. E os corpos 

morreriam (Cunha, 2004: 56). 

 

 

 O que narrador sugere é que a completude, a “compreensão” das duas 

almas levou-as a se fundirem numa “alma imaterial”. A distância entre uma e 

outra alma é iluminada, no romance, pela criação de uma ponte – Marta. A 

alma e o corpo têm autonomia; a vida própria que a alma ganha torna-se, 

assim, uma atualização original do tema do desdobramento do eu (Martins, 

1994: 220), contrário ao que ocorre com o conto William Wilson, de Poe, ou 

O Retrato de Dorian Gray, de Wilde. É a percepção de um duplo diferente 

do Eu, e, no entanto, idêntico a ele. 

 Para melhor ilustrarmos como Sá-Carneiro trabalha a questão do 

duplo na sua obra, tomemos outros exemplos que corroboram nossa idéia: no 

momento em que Ricardo desabafa, dizendo ao amigo a impossibilidade de 

amar alguém do mesmo sexo, porque os afetos não se materializam dentro 

de mim (p.56) em seguida, o poeta integra os desejos materiais não na carne, 

mas na alma: Só com a minha alma poderia matar as minhas ânsias 

enternecidas. Só com a minha alma eu lograria possuir as criaturas que 

adivinho estimar…(idem). Na coletânea de poemas intitulada Dispersão, 

publicada em 1913, o poema Como eu não possuo, assim como A Confissão 

de Lúcio, entre outros, é a ampliação deste Eu, é uma resposta ao desejo de 

encontrar o Outro, o Outro de alma: 

 

 

   Não sou amigo de ninguém. Pra o ser 

   - Forçoso me era antes possuir 

   Quem eu estimasse – ou homem ou mulher, 

   E eu não logro nunca possuir!... (p.67)19 

 

 Seja por meio das cartas, dos poemas ou narrativas, Sá-Carneiro 

pautou grande parte de seu ideal literário no duplo. A Confissão de Lúcio, 

                                                
19 Mário de Sá-Carneiro. Obra Completa. Rio de Janeiro: Nova Aguilar, 1995. 
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publicada em 1913, é dedicada ao amigo António Ponce De Leão, com quem 

traduziu Os Fósseis, de François de Curel e também escreveu a peça Alma, 

em agosto de 1913.  

Ao contrário do que ocorre com Ricardo de Loureiro, que consegue 

autonomizar a sua alma do seu corpo, na peça uma mulher consegue invocar 

seu duplo para dois homens – um deles poeta – porque autonomiza o seu 

corpo da sua alma. O que nos instiga em relação ao duplo na vida e obra do 

escritor é a transformação das duas personagens Lúcio e Ricardo em 

escritores, um de prosa outro de poesia.  Não estaria aqui comparar a divisão 

de Mário de Sá-Carneiro, com a complementação de Lúcio e Ricardo 

mediados pela imagem de Marta; ou também  a relação de Fernando Pessoa 

– amigo de alma – e Sá-Carneiro? A reunião de António Ponce de Leão e 

Pessoa não demonstra a unidade de criação em torno do tema do duplo, que 

se implica e promove? 

 Com base em estudos de Óscar Lopes e Dieter Woll20, o enredo desta 

obra apresenta dois momentos distintos: no primeiro, Lúcio é o sujeito do 

desejo, o mediador Ricardo e Marta o Objeto do desejo. 

 

 

 

                Lúcio 

       Sujeito do desejo 

     

 

 

 

    

    Marta     Ricardo 

      Objeto do desejo                       Mediador 

 

                                                
20 Apud:  Martins, Fernando Cabral. O Modernismo em Mário de Sá-Carneiro. Lisboa: Editorial 

Estampa, 1994. 
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Porém há uma transformação nessa relação que se desenrola com o tempo e 

que, no final, Ricardo é o sujeito do desejo, Marta o seu mediador e Lúcio o 

objeto do desejo. 

  

             Ricardo 

    Sujeito do desejo 

     

 

 

    

 

      Lúcio        Marta 

       Objeto do desejo               Mediador 

 

Sendo assim, no primeiro momento, o que a narrativa nos aponta é Lúcio 

desejando Marta e, por meio de Ricardo, fazendo uma ponte; porém no 

decorrer da história o que se vê é, na verdade, Ricardo desejando Lúcio e, 

por meio de Marta – sua projeção, seu duplo – alcançar seu intento, a posse 

de Lúcio. 

 Ressaltamos que no primeiro momento, o desejo de Lúcio é sexual, 

erótico, enquanto, no segundo momento, o desejo de Ricardo é de 

identificação: quer o impossível: uma relação de comunicação absoluta de 

almas, enfim. 

 

 

Às suas palavras (de Ricardo) nunca se misturava uma 

nota sensual – ou simplesmente amorosa…(p.54). 

 

… não julgue que os sinto (os desejos materiais) na 

minha carne; sinto-os na minha alma (p.56). 

 

 

 Vemos ao final do texto que Ricardo alcança seu objetivo, que a morte 

vem selar, numa linha que nos remete a O Retrato de Dorian Gray, quando, 
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ao rasgar com um punhal seu retrato – sua alma ali presa – é o próprio 

Dorian quem cai morto.  

 A definição do desejo na relação em que Marta é a mediadora – 

segundo momento – não se reduz à homossexualidade não assumida de 

Ricardo. Lembremos que em conversa com Lúcio, Ricardo lhe diz: - Ah! 

Como eu me trocaria pela mulher linda que ali vai… Ser belo! Ser belo (p.52)!  

 Esse desejo que Ricardo relata ao amigo, essa vontade de desdobrar-

se pela homossexualidade, irreprimível, é comentado em outras duas 

importantes vezes: lanchavam os três amigos no terraço, quando Marta, num 

gesto pueril, mandou Lúcio beijá-la na fronte, em castigo de qualquer coisa 

que lhe dissera (p.92). Lúcio hesitou, fez-se corado e, com a insistência de 

Ricardo deu-lhe o beijo. Marta, incomodada com aquele beijo 

“desengraçado”, pede ao marido que ensine a Lúcio como beijar, beijando-o. 

Ricardo atende ao pedido da esposa e, para espanto de Lúcio, o beijo de 

Ricardo fora igual, exatamente igual, tivera a mesma cor, a mesma 

perturbação que os beijos da minha amante. Eu sentira-o da mesma maneira 

(p.93). 

 Essa perturbação que assoma em Lúcio vem a ser, na narrativa, um 

fato recorrente, porque a personagem vê-se perdida num mundo onde tudo é 

em demasia. Portanto, podemos considerar que essa cena do beijo sintetiza 

a trama da narrativa. A homossexualidade está lá como elemento, a par da 

ousadia de Marta e da vertigem do ciúme que Ricardo não sente (Martins, 

1994: 226).  

 A mente de Lúcio está confusa, a cena relatada não deixa dúvidas e 

retrata a consumação do desejo de Ricardo, e atualiza o tema da 

sexualização da amizade (idem). 

 A segunda vez se dá quando Lúcio beija a “grande nódoa negra” na 

pele de Marta, deixada pelo outro amante. Ao colar sua boca na mancha, 

chupando-a, trincando-a, dilacerando-a (p.102) teve a sensação monstruosa 

de possuir também o corpo masculino desse amante (p.105). 

 A questão que o autor aborda não é da ordem sexual e sim do poético. 

Temos na narrativa um relato impossível, por que não dizer fantástico – Marta 

= Ricardo – uma relação inverossímil de um triângulo amoroso – Lúcio – 

Ricardo – Marta: primeiro e segundo momentos – e de uma identificação 
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possível – Ricardo – Lúcio. Trouxemos à tona o véu da homossexualidade 

que envolve os personagens, sem com isso usar esse artifício como 

degradante, mas sim como um símbolo estético, sem preocupação, por parte 

do narrador, com a moral. Essa mesma preocupação moral veremos mais 

tarde surgir quando Lúcio, em Paris, indignado com a atitude do amigo 

declara: a complacência inaudita de Ricardo, a sua infâmia (p.112),  … a sua 

baixeza… a sua falta de orgulho (p.118). 

 A identificação e o desdobramento que se dá nas personagens 

vivendo a narrativa, possibilita-nos dizer que A Confissão de Lúcio consiste 

na transformação de um desejo de identificação entre duas personagens (1 + 

1 = 1) no desdobramento de uma personagem em duas (1 = 1 + 1) (Martins, 

1994: 227). 

 Por um lado, em Lúcio essa transformação é dada como verdade da 

sua experiência. Para Ricardo, essa transformação é desejada e promovida, 

o que o torna sua própria vítima. 
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2.2 - MARCAS DA VOLUPTUOSIDADE EM A AMERICANA E 

MARTA  

     

 Em  A Confissão de Lúcio, o narrador escreve uma peça intitulada A 

Chama; Ricardo de Loureiro é nomeado o poeta das “Brasas”. Por meio da 

Americana fulva mostram-se devaneios estéticos, que permearão toda a 

narrativa.  

 

 

... aquele que fosse um grande artista e que, para 

matéria-prima, tomasse a voluptuosidade, que 

obras irreais de admissíveis não altearia!... Tinha o 

fogo, a luz, o ar, a água e os sons, as cores, os 

aromas, os narcóticos e as sedas – tantos 

sensualismos novos ainda não explorados...(p.24) 

 

 

 Em Sá-Carneiro, a busca pela perfeição e beleza identificam-se e para 

consumar essa idéia vê-se, na festa no palacete da Americana, o propósito 

de provar que a voluptuosidade é uma arte – e, talvez, a mais bela de todas 

(idem). Como tal, ela superaria o prazer estético que qualquer manifestação 

artística habitual viesse a proporcionar. Como um genuíno artista, aquele com 

capacidade para lidar com a própria volúpia teria de valer-se de todos os 

elementos da realidade capazes de serem atingidos pelos sentidos do 

homem ... o fogo, a luz... não explorados. 

 O poeta viu no símbolo a possibilidade de expressar seu idealismo (a 

idéia movendo o mundo), de apresentar-nos uma transposição da vida e das 

coisas quando tomadas num plano alegórico. Valeu-se do Simbolismo não só 

do culto da palavra rara e da rima rica, do emprego das maiúsculas 

alegorizantes, mas em especial o gosto pelo que é precioso – ônix, marfim, 

bronze, oiro – o desejo de captar cores, formas, cheiros, sons que se fundem 

em admiráveis sinestesias. É um convite para decifrarmos o seu mundo 

fantástico, habitado de cores, sons, mistério, aroma, fogo, vida e paixão, 

levando em conta a originalidade até as últimas conseqüências, querendo 
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que os sentimentos fossem suscitados pela poesia e que esta retratasse a 

expressão  máxima de seus anseios ante a mesmice da vida comum, já 

que… 

 

 

... Os símbolos e os mitos não são nele (Mário de Sá-

Carneiro) um simples processo de encantação estética, 

uma formulação da ordem da palavra literária; são 

principalmente uma recriação, uma transposição do 

plano vivencial a um outro plano que se quer também 

vivencial, e há portanto neles uma coerência anímica 

(Galhoz, 1963:  116). 

 

 

 Poderíamos então crer que essa busca pela recriação, dessa 

transposição de vida na qual mergulhou Sá-Carneiro foi em decorrência da 

possibilidade de subverter o mundo real, criando assim um mundo singular no 

qual o mistério foi a passagem para outra vida? E como o poeta de Orpheu 

valeu-se desse “outro plano vivencial” para caracterizar seus personagens? 

Primeiramente, lançou mão da sinestesia, na tentativa de recriar um mundo 

dominado pelos sentidos, sem trazer à tona a razão das coisas. 

 Para provar sua tese, a Americana transforma seu palácio num 

ambiente ainda mais propício. Luzes, cores, sons, música, perfumes, chamas 

e bailarinas – incluindo ela própria – criam a ilusão de que o físico e o 

espiritual se unem e, consequentemente, provocam um efeito alucinante nos 

espectadores. O próprio narrador relata que éramos todos alma. Desciam-

nos só da alma os nossos desejos carnais (p.34). Pelo que se lê em seguida, 

essa “Orgia do fogo” tratou-se de um delírio coletivo, provocado 

artificialmente pelo ambiente suntuoso do palacete, as sinestesias e as 

descrições metafóricas. O autor fez da descrição e do símbolo seus aliados, 

buscou o mistério ante à fascinação que este exercia e a possibilidade de 

projetar ambientes e mundos tão fantásticos quanto eram seus ideais. 

Acreditamos ser essa festa a primeira indicação de que a narrativa 

será focada sob o prisma do fantástico. O uso excessivo de sinestesias e 
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metáforas que, no episódio acima, unem carne e espírito apenas na 

subjetividade dos personagens, prenuncia o que, alguns capítulos mais tarde, 

tornar-se-á uma possibilidade na novela: Marta como materialização da alma 

de Ricardo, uma autêntica transformação do espírito em carne: a alma do 

poeta Ricardo de Loureiro concretiza-se na “pessoa” de Marta. Ou seja, o que 

antes fora um discurso figurado na descrição da festa, volver-se-á em um 

evento passível de realidade: a existência “carnal” de Marta como esposa e 

amante. 

O que num primeiro momento foge ao racional, não é decorrência da 

desorganização – aparente – dos acontecimentos. Todos os eventos estão 

interligados e, por isso, a narrativa se afigura impossível. O que melhor 

explicaria os fatos da obra (embora de maneira não definitiva) seria aquilo 

que é menos aceitável pela razão (Machado, s/d: 66). 

Aceitável ou não pela razão, os acontecimentos narrados por Lúcio 

desencadeiam uma série de questionamentos ambíguos que focam o belo, a 

arte como representantes de um plano superior, que converge para a 

formação da experiência do narrador. 

A voluptuosidade não poderia deixar de ser matéria literária 

fundamental na obra de Sá-Carneiro. O fogo é o artifício poético do escritor 

para expressar a poetização do prazer sensorial e o ideal amoroso da fusão. 

Os cabelos da Americana são “de um ruivo21 incendiado”, o que conota essa 

personagem como uma chama que consome, que devora. Para isso, 

contribui a cena final da festa, a orgia dos sentidos: 

 

 

 

Vencedora, tudo foi lume sobre ela...  E outra vez 

desvendada – esbraseada e feroz, saltava agora 

entre labaredas, rasgando-as: emaranhando, 

possuindo, todo o fogo bêbado que a cingia (p.35).

  

 



 62 

 

 O fogo é o processo pelo qual se dá a transformação de todas as 

sensações, intensificando-as ao extremo; relaciona-se ao erotismo e este à 

morte. Para Martins, tanto a “orgia do fogo” – centrada na figura da 

Americana – como o artista Gervásio encarnam uma atitude de vanguarda 

(1994: 228). 

 É o que se vê na dança da Americana com o fogo que parece estar 

vivo, emaranhado, possuindo, todo o fogo bêbado que a cingia (p.35). Para 

Bachelard, o fogo sexualizado é por excelência o traço de união de todos os 

símbolos. Une a matéria e o espírito, o vício e a virtude (1989: 61). A 

americana dança com o fogo, seduzindo-o, o que, simbolicamente, equivale a 

morrer, consumindo a si própria. O fogo, acreditamos, representa o excesso, 

por sua capacidade de se alastrar, e pelo que simboliza consumir a si 

mesmo. Em mais um termo de Bachelard, o fogo foi possuído e interiorizado 

e, reforçando essa hipótese: toda a água azul, ao recebê-la (a Americana), se 

volveu vermelha de brasas, encapelada, ardida pela sua carne que o fogo 

penetrara... (p.35), numa analogia à imagem do sangue da dançarina morta. 

 No primeiro capítulo da narrativa aparecem a Americana e Gervásio 

Vila-Nova, que posteriormente, não serão mais citados. Lembremos que 

Gervásio apresenta Lúcio à Americana e é na casa dela que se dará início a 

amizade entre o poeta Ricardo de Loureiro e Lúcio. Tudo convergindo para a 

formação da experiência de Lúcio; personagens que desempenham suas 

funções, defendem idéias e desaparecem da narrativa, mas que se afirmam 

como elemento da ficção. Este encontro, seja para a existência de Gervásio, 

seja para celebrar a “orgia do fogo” como momento de arte, é o pretexto para 

as funções dos personagens. 

 Gervásio caracteriza um tipo social, ao mesmo tempo que ajuda a 

caracterizar Lúcio. O seu discurso e atitude abordam temas que serão 

mostrados no espetáculo bizarro da Americana (pp. 23–26). Espetáculo que 

condensa de forma alegórica muitos aspectos decisivos da narrativa. Só 

adiante o narrador retomará Gervásio, para estabelecer certo contraste com 

Ricardo, contraste um tanto contraditório por reconhecer traços de uma 

                                                                                                                                       
21 Ruivo simbolizando na sua cor indecisa, artificial e perturbadora (Sá-Carneiro em carta a Fernando 
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identidade entre os dois, que também conduzirão à caracterização do próprio 

Lúcio, uma identidade que traz o tema do duplo a uma posição de destaque. 

 Bem adiante, o narrador citará a morte de Gervásio, prevista 

anteriormente em termos metafóricos e, de modo mais oblíquo, quando Lúcio 

escreve uma peça  em que um escultor, como Gervásio, morre. Ele é escrito 

por Lúcio em termos antitéticos: imagens de sensualidade e uma rigidez 

torturada; imagens de androginia; e uma imagem do artista genial fadado ao 

fracasso. Insiste em fazer de si mesmo uma personagem, exacerba em sua 

conduta o que ele supõe “artístico” e “único”, mas comum a muitos outros. 

 A Americana sintetiza em espetáculo toda a visão da arte e da vida do 

artista genial. Sua teoria sobre a voluptuosidade da arte é enaltecida e 

termina por realizá-la em um espetáculo de dança. O que parecia encenação 

torna-se de fato um espetáculo cênico, que traz uma experiência real sobre 

os espectadores.  

 O espetáculo traz em si as características de uma alegoria e de 

símbolo do desenvolvimento da narrativa. Gervásio representaria o prenúncio 

da Americana; o bailado carrega em síntese o restante da obra. 

 Porém o elo entre Gervásio, a Americana, Lúcio e Ricardo não se 

resumem a momentos ocasionais. Podemos pensar que esses personagens 

passam por uma transformação, para tornarem-se as personagens que  

darão continuidade à narrativa. Sendo assim, podemos entrever a Americana 

como variação para Ricardo e Gervásio, quando estes retratam sua 

admiração pelas “grandes sáficas” 

 Marta – como representação de Ricardo – usa “meias de fios 

metálicos” sobre o corpo nu, que nos lembra o “trajo da americana... de um 

tecido muito singular... uma estreita malha de fios metálicos” (p.30). Por fim 

temos Gervásio – anagrama do diplomata russo Sérgio, pelo qual Lúcio não 

nutria nenhuma admiração. Era, belo rapaz de 25 anos, Sérgio Warginsky. 

Alto e elançado, o seu corpo evocava Gervásio Vila-Nova, que há pouco, 

brutalmente se suicidara...(p.62). 

 Ressaltamos que tanto Gervásio quanto Sérgio são caracterizados de 

maneira feminina, assim como as feições de Ricardo tornaram-se 

                                                                                                                                       
Pessoa, datada de 1/04/1913). Cunha, 2004:103. 
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feminilizadas ante os olhos de Lúcio, quando este o reecontra em Lisboa, 

casado. Assim, temos Gervásio que ...tanta rapariguinha o seguia de olhos 

fascinados (...) Mas esse olhar, no fundo era mais o que as mulheres lançam 

a uma criatura do seu sexo, formosíssima e luxuosa...(p.20) e Sérgio, cabelos 

de um loiro arruivado caiam-lhe sobre a testa em duas madeixas longas, 

arqueadas. (...) Enfim, se alguma mulher havia entre nós, parecia-me mais 

ser ele do que Marta (p.62). 

 Parece-nos que a “orgia do fogo”, um momento aparentemente 

superficial e independente, traz em si elementos caracterizantes que 

percorrerão toda a narrativa: a androginia e o erotismo, também presentes na 

Americana, nas palavras de Gervásio uma grande sáfica (p.27). Portanto, 

temos aí projetado o desdobramento masculino – feminino de Ricardo – 

Marta, tal qual a caracterização de Sérgio e Gervásio. 

 O local onde ocorre a festa da Americana, um magnífico palácio todo 

iluminado (p.29) será uma marca inusitada do ambiente, uma orquestra 

oculta, cortinas de seda vermelha, uma sala cujo teto elevadíssimo era  uma 

cúpula rutilante, tudo sugerindo “teatro”, como o próprio narrador irá relatar. 

 O bailado realiza-se em outro espaço mais recôndito, onde a luz 

transmuda; é tátil, uma “luz sexualizada”. “Luz de além-inferno”; retratando a 

fusão corpo e espírito, sexo e arte - ... essa luz, sentiamo-la mais do que a 

víamos (p.32) – que a Americana dissera e que precede o momento 

culminante não apenas das futuras declarações de Ricardo como do próprio 

surgimento de Marta, que também é precedido por um discurso da 

personagem: Meu caro (Gervásio), .... falaram-me ontem muito bem de si... 

um compatriota... um poeta... M22. de Loureiro, julgo ...(p.22). Martins 

(1994:227) percebe a relação entre luz e fogo ao reconhecer o caráter 

alegórico do episódio e também dos acontecimentos futuros, por um 

engenhoso encadeamento das seqüências, percebe-se aí o futuro surgimento 

de Marta em seu caráter de fusão da arte ao mistério. 

 Quanto aos espectadores, em transe ante o “mistério de Além”, 

sentem o mesmo que a Americana dissera sentir sobre a voluptuosidade, ou 

seja, o desejo erótico não é natural ou físico, mas espiritualizado. 

                                                
22 Grifo nosso. 
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Mas todas essas maravilhas – incríveis de 

perversidade, era certo, nos não excitavam 

fisicamente em desejos lúbricos e bestiais; antes 

numa ânsia de alma, esbraseada e, ao mesmo 

tempo, suave: extraordinária, deliciosa (p.34). 

 

 

 Precisamos aqui lembrar também que os desejos de posse que o 

poeta Ricardo de Loureiro relata a Lúcio não são meramente físicos, mas que 

o essencial seria possuir com o espírito. Retratamos Marta como uma criação 

do espírito, uma ilusão, uma projeção de alma o que faz dela uma obra de 

arte com caráter transcendental, misterioso, e se por outro lado, levarmos em 

conta que o princípio das correspondências entre os sentidos não pára aí, 

mas estabelece um nexo entre eles e a espiritualidade, entre o terreno e o 

transcendente, logo os aspectos centrais da narrativa, de algum modo, têm aí 

uma fonte primordial. Parece-nos que o importante é identificar com quais 

funções esse princípio aparece na narrativa de Sá-Carneiro, que teve, entre 

outras preocupações, a renovação da arte. 

 Voltemos ao bailado da Americana, ou melhor, ao término dele quando 

todos saem estupefatos do espetáculo, sem acreditarem no que 

presenciaram. Segundo Todorov, a visão dos espectadores ante a 

representação da Americana é a realização fantástica do discurso figurado 

dela sobre a voluptuosidade. O inexplicável e a arte fundem-se, resultando 

daí o efeito fantástico. Apesar de o mistério permanecer, ele se junta ao 

artístico, à encenação. 

 Em alegoria, notamos a antecipação de situações e personagens e 

temas centrais da narrativa. Recordemos ainda, outra fonte mais visível do 

que as correspondências: o mito literário de Salomé, sobretudo a Salomé de 

Wilde, cheia de jóias, pedrarias, bela e mortal, tal qual a Salambô, de 

Flaubert. 

 Salomé é a sagração da beleza perversa, da luxúria, aureolada de 

sangue e pedrarias – quadro tão bem descrito por Huysmans em Às Avessas 
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– é, nas palavras de Eduardo Lourenço (1990) ícone do Simbolismo. Ela é 

também a dançarina presente nas narrativas – em especial aqui a 

abordaremos em A Confissão de Lúcio, na imagem da Americana e de Marta 

– e representa a dança no que se tem de apelo erótico e revelação do corpo, 

contudo, por ser um tema de grande amplitude, não vamos aqui pretender 

esgotar o assunto. A “orgia do fogo”, há pouco referida, é a representação 

máxima do mito de Salomé. No momento em que a “Americana fulva” é 

apresentada a Lúcio pelo amigo Gervásio, a primeira impressão que o 

narrador nos relata a respeito dessa “mulher linda” é que a sua formosura era 

uma destas belezas que inspiram receio. Com efeito, mal a vi, a minha 

impressão foi de medo ... (p.21). 

Que mulher é esta que ante os olhos de outros personagens eclipsa-

os? O que a caracteriza? Como é a atmosfera que a envolve? O que ela 

representa? O que ela realmente deseja? 

 Como essa personagem apropria-se das características simbolistas? 

Sua casa e seu corpo são gloriosos, dignos de desejo. Os homens que a 

contemplam tornam-se impassíveis ante sua magnitude. Representaria essa 

mulher o excêntrico, o decadente, o desconhecido? Uma mulher desejada, de 

presença marcante, sob o véu turva a visão dos que a admiram.  

 A ênfase que o narrador-personagem (Lúcio) dá à americana e a sua 

maneira de vestir-se realça a estética simbolista com o destaque para as 

pedrarias, as jóias, a busca da beleza pura. 

Essa mulher que fascina a todos que a contemplam sobrepõe-se pela 

beleza e ousadia. É atraente, é sexy, é desejada, é uma artista na arte da 

sedução. Seu corpo é uma fonte de prazer intocado.  

 Dotada de grande apelo sexual, parece-nos que a personagem, 

apesar de todos os olhos e atenção voltados para ela, jamais será possuída 

por um homem, é um objeto de contemplação. É uma mulher em 

representação, está além dos desejos sexuais masculinos, porém presente 

com suas palavras, gestos e trajes.  

 Vejamos, a apresentação da Americana ocorre num cenário o qual não 

se distingue o palco e a sala, o que acreditamos reproduzir a corte do rei 

Herodes, local em que a dança de Salomé acontece. Assim como a Salomé 

de Wilde (p.89), a Americana tinha os pés nus e unhas douradas e o seu 
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perfume inundava o ambiente, ela era a estátua inquietadora do desejo 

contorcido, do vício platinado... e toda a sua carne (...) emanava um aroma 

denso a crime (p.31) – crime que nos remete ao praticado contra São João 

Batista – definição que se adequa palavra por palavra à Salomé. Suas vestes 

– uma túnica branca tal qual a de Salambô (p.11) e as serpentes de 

esmeraldas que lhe  mordiam os braços retratam a Píton que Salambô tanto 

estimava e dedicava-lhe tempo e cuidados. Os cabelos soltos, as jóias nas 

mãos e os pés descalços remetem também à Salambô e à Salomé de 

Strauss. Ah! Nesse momento, em face à maravilha que nos varou, ninguém 

pôde conter um grito de assombro (p.35).  

 A dança da Americana, da “fera nua”, conduz a uma queda final num 

lago em chamas, assim como Salambô ao se banhar numa bacia, esfregou 

em si o sangue de cão degolado (p.167). Ao fim da dança, o corpo da 

Americana flutuou, morto, heráldico sobre as águas, como fora o destino de 

Salomé – ao ser trespassada pelas espadas dos soldados de Herodes – e de 

Salambô, que caiu, de cabeça para trás (...), lívida, hirta, lábios abertos... 

(p.280).  

 Para Martins, a dança, tanto para o Simbolismo como para o 

Modernismo é a manifestação de arte absoluta, original, da qual todas as 

outras participam (1994: 265) e é nela que se reencontra a teatralidade 

modernista. As imagens de dançarina que reportam à Salomé são a 

referência capital de um teatro, pois os movimentos do bailado e as atitudes 

corporais sintetizam a atividade artística ali representada.. 

 Quanto à representação de Salomé na figura de Marta, há algumas 

passagens que acreditamos conotar a beleza que encanta e seduz, a beleza 

perversa dessa(s) mulher(es) fadada(s) à morte. Possuidora de grande 

beleza, Marta é descrita de modo muito similar à Americana: Era uma linda 

mulher loira, muito loira, alta, escultural (...) gestos nimbados e caminhava 

nuns passos leves, silenciosos (...). um rosto formosíssimo, de uma beleza 

vigorosa, talhado em ouro (p.61). 

 Essas características provocarão em Lúcio, num primeiro momento, 

fascínio e mistério; posteriormente este tornar-se-á seduzido pela esposa do 

amigo e deixará de lado seus  temores e receios e entregar-se-á àquela que 

é a figuração de um desejo. 
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 Referimo-nos há pouco, ao analisarmos a “orgia do fogo”, sobre o 

desdobramento masculino-feminino de Ricardo em Marta. Não é o caso de 

pensarmos a voluptuosidade defendida pela americana como o meio pelo 

qual se dá o desdobramento da “mulher fulva” em Marta? Com vimos, a 

“orgia do fogo” – momento máximo da Americana e sua teoria – permeia toda 

a narrativa, ambas as mulheres despertam desejo naqueles que as 

contemplam; Marta, apesar de não dançar para Lúcio ou quaisquer amigos 

de seu marido, tornou carnal o seu espírito – ou, pela teoria do duplo, Ricardo 

tornou carnal sua alma – para possuir aqueles que ela – ou seu marido – 

desejava. ... não fui eu que a possuí – ela, toda nua, ela sim, é que me 

possuiu... (p.80). 

 Cremos que a figura de Marta seja uma máscara da Americana, 

porque todo o esplendor presente em uma é característico também na outra. 

E, ante a possibilidade de Marta ser mais que a projeção da alma de Ricardo, 

como também uma obra de arte, concretizam as palavras da Americana, as 

quais para ela aquele que fosse um grande artista e que, para matéria-prima, 

tomasse a voluptuosidade, que obras irreais de admiráveis não 

altearia!...(p.24). Marta volveu-se essa “obra irreal”, Ricardo criou-A, triunfou, 

foi por meio dela que o poeta retribuiu o afeto recebido de Lúcio e seus 

amigos, a amizade que devera dedicar-lhes (p.127). Para Dieter Woll, mais 

do que ver em Marta um duplo feminino de Ricardo, podemos ler nessa 

autonomização da imagem uma invenção de arte (1971: 435)23. Deste modo, 

parafraseando Woll, Marta não é uma mera imagem, uma vida falsa e sim 

uma personagem de segundo grau que incorpora ao espaço e tempo das 

personagens Lúcio e Ricardo. É a fusão da realidade e da literatura numa 

“ultra-realidade”. 

 A poética prima pelo excesso e pelo rebuscado, dando-nos a 

dimensão que a linguagem de Sá-Carneiro se tece à base de imagem, num 

uso que nada tem de moderado ou razoável (Carpinteiro, 1960: 77), e é 

através dessa linguagem que somos impelidos a penetrar no seu universo 

povoado pelas suas personagens numa temática ora amorosa, ora erótica, 

                                                
23 Apud: Martins, Fernando Cabral. O Modernismo em Mário de Sá-Carneiro. Lisboa: Editorial 

Estampa, 1974. 
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numa concepção de ver na Arte o único ideal e a única salvação, não da vida, 

mas da própria essência humana (Bueno, 1995: 25). 

 Essa linguagem à base de imagens, sem moderação como ideal de 

vida, deu a Sá-Carneiro a propriedade de nos fazer visualizar uma das 

passagens mais marcantes do livro, além de trazer à tona a mulher como 

símbolo de uma época, sedutora, apaixonante, encantadora, perversa e 

enebriante. 

 Por meio da dança, essas Salomés modernas – Americana e Marta -       

(en)volveram a todos num êxtase de cores e emoções que suscitou no 

narrador desejos e reações até então desconhecidos. “Perdidos, afogueados 

e perplexos”(p.36), todos os presentes foram transportados a um mundo 

onírico. Sá-Carneiro vale-se da mulher como um ser encriado, forjado 

apenas, mito, ambigüidade destruidora(...) peça perfeita para o jogo da 

sedução sexual (Galhoz, 1963: 104).  

 Ao usar a mulher como peça de sedução, Sá-Carneiro possivelmente 

retrata a dimensão que o Simbolismo alcançou na sua obra. Ao cultuar a 

Beleza absoluta, por meio de símbolos e imagens, estaria também o poeta de 

Quase adentrando na temática do sonho, do vago, no intuito de trazer-nos 

essa mulher em representação. Seja qual for a suposição, parece-nos que a 

temática feminina exerceu nele fascínio e medo, deslumbrou-o e dá ao leitor 

a dimensão do poder feminino no decorrer da história que nos relata. 
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CAPÍTULO 3 A CONFISSÃO DE LÚCIO 

 

3.1 - A CONFISSAO DE LÚCIO – NARRATIVA24 

 

  A narrativa apresenta o triângulo amoroso Lúcio – Marta – Ricardo e 

inicia-se com o depoimento do personagem Lúcio, que se propõe a contar, 

após cumprir dez anos de prisão por um crime que diz não ter cometido, o 

seu convívio com o poeta Ricardo de Loureiro, em Paris. 

 O propósito do protagonista é relatar um fato ocorrido há dez anos, 

sem se preocupar em demonstrar a “verdade” e sua “inocência”. Essa 

declaração consta no Incipit ou na abertura de A Confissão de Lúcio e se faz 

importante porque o narrador-personagem pode juntar às experiências que 

vai relatar a construção da narrativa, a organização dos fatos e as 

circunstâncias em que esses ocorreram. O objetivo é conduzir o leitor para o 

limiar da história, pois o narrador-personagem habitualmente anuncia a sua 

presença nas frases de abertura da narrativa e transmite ao leitor as 

informações preliminares necessárias para a compreensão da história 

(Stanzel, 1984: 156). 

 No romance, o narrador é um elemento do processo ficcional que, 

entre outras funções, estrutura e registra a história a ser contada. Por meio 

dele, podemos desenvolver diversas técnicas para sugerir ao leitor aquilo que 

o simples relato não conseguiria. É ele quem profere a narração, não há a 

possibilidade de outras “vozes” ecoarem no texto, o narrador está no seu 

domínio. 

 Segundo o crítico Wayne Booth, o narrador – ampliado o seu 

significado para o de ponto de vista – não desaparece do texto, mas se 

mascara atrás de um personagem ou de uma voz narrativa que o representa, 

também denominado de autor implícito. O relacionamento que o autor 

implícito recria com suas máscaras se dá através da relação que o narrador 

mantém com suas personagens: de onde ele as observa, com simpatia ou 

antagonismo com que as concebe. 

                                                
24 Para as citações da obra de Mário de Sá-Carneiro, referidas no decorrer deste trabalho, utilizaremos o 

livro A Confissão de Lúcio – abreviada sob a forma C.L.). Mário de Sá-Carneiro. Rio de Janeiro: 

Tecnoprint,1991. 
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 Autor implícito é o rosto encoberto do autor objetivo – aquele  que 

escreve os originais –,  mas é uma categoria de voz por meio da qual o 

universo do romance surge; é o responsável pelo romance, cujo nome está 

impresso na capa. Ele utiliza o ponto de vista do narrador para produzir 

lacunas no texto que constroem o que será visto e o que ficará oculto na 

narrativa ficcional. Para isso, o autor implícito pode valer-se de duas formas 

de registro codificado pela cultura: a 1ª e a 3ª pessoas do discurso. 

 No romance de 1ª pessoa, ele é o narrador que está dentro dos fatos, 

sua visão é limitada. O autor implícito o elege, dentro da categoria de 

personagem, como aquele que dá voz à narrativa. 

 Para Todorov (1992: 91), o narrador de 1ª pessoa ou o narrador-

protagonista é a voz mais utilizada na literatura fantástica, porque enquanto 

personagem, o narrador pode adulterar os fatos, não precisa dizer a verdade. 

Podemos contestar tudo o que nos é exposto, sua palavra é passível de 

dúvida. 

 Não podemos, no entanto, afirmar que com o narrador de 3ª pessoa 

não possamos observar essa possibilidade. Este ser ficcional pode colocar-se 

acima dos fatos, quando diz “ele”. O enunciador do texto estará condicionado 

à visão do autor implícito. Porém, há um maior distanciamento dos fatos 

narrados por parte deste, uma impessoalidade em relação a eles e, como não 

é personagem, confere à narração um caráter mais objetivo. 

 Para Lígia C. M. Leite (1989:19), o autor implícito... 

 

 

...é uma imagem do autor real criada pela escrita, 

e é ele que comanda os movimentos do narrador, 

das personagens, dos acontecimentos narrados, 

do tempo cronológico e psicológico, do espaço e 

da linguagem em que se narram indiretamente os 

fatos ou em que se expressam diretamente as 

personagens envolvidas na história (p.19). 
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 O título da narrativa implica um autor que confere ao relato de Lúcio as 

características de uma confissão: Lúcio é designado na 3ª pessoa, portanto 

ele é o narrador mas não se confunde com o autor implícito de A Confissão 

de Lúcio. a identificação e o desdobramento que se dá pelo modo de relação 

entre os personagens garante a coesão do todo narrativo. 

 A existência do autor assim como do narrador depende do outro e 

configura o que se convencionou: a duplicação acena para a geração de 

signos. Para Santaella (1992:51), qualquer signo na sua relação com o objeto 

é, por sua própria natureza, um duplo. Assim, o signo reflete e retrata o real, 

pois não é objeto, é a representação deste e esse mesmo signo para ser o 

objeto, ou ele não é o objeto ou deixa de ser signo. 

 O uso da 1ª pessoa provoca ambigüidade e reação no leitor: o 

narrador-protagonista apresenta fatos que focam a objetividade e se julga 

isento de ocultar dados que demonstrem sua inocência. Porém, o seu ponto 

de vista – similar ao de um personagem da narrativa – não deixa de ser 

parcial, porque ele pode adulterar o que se propôs relatar e sua história não 

pode deixar de ser apenas uma versão possível. 

  Lúcio se propõe a fazer enfim a minha confissão: isto é, demonstrar a 

minha inocência (p.15), vai apresentar um relatório das experiências vividas, 

vai dar um testemunho sem outro propósito que não seja o de mostrar a 

experiência “mais perturbadora, a menos lúcida”. Além disso, o narrador 

deixa claro que não tem nada a perder, não tenho família, não preciso que 

me reabilitem (idem). 

 Porém, apesar de A Confissão não ser necessariamente a confissão 

de um crime, o Incipit provoca no leitor a suspeita do que lhe será narrado. 

Temos a hipótese de interpretação da narrativa como produzida por um louco 

ou um enganador – E fora inútil fazer-me passar por um embusteiro ou por 

um doido… - e também a possibilidade de o narrador, ante a consciência da 

duplicidade que o permeia, afastar do leitor a crença em sua inocência, 

porque, no decorrer dos relatos, Lúcio irá declarar num relâmpago me voou 

pelo cérebro a idéia rubra de o assassinar (Ricardo) – para satisfazer a minha 

inveja, o meu ciúme: para me vingar dele!...(p.118).  

Desta maneira, Sá-Carneiro constrói o narrador com elementos que o 

mostram ora como inocente ou doido, ora como inseguro dos relatos que 
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conta; não sabe ao certo o que se passou consigo na convivência com 

Ricardo e Marta; os dados mais importantes do seu relato – todos mostrados 

pelo narrador-personagem – são elaborados por meio das suas sensações, 

impressões e obsessões, o que anula as ligações entre vontade, sensação e 

memória. Para Fernando Cabral Martins (1994: 233-234), a anulação desses 

fatores representa a crise modernista do Eu, ou a sua dispersão.  

Como resultado, o sonho – pelo qual Lúcio é por vezes tomado – 

torna-se a metáfora de toda a intriga e especulação possível a respeito da 

veracidade ou não do que é relatado no romance. 

 Talvez aí esteja toda a engenhosidade literária e artística de Sá-

Carneiro: uma minuciosa criação de possibilidades de sentido, uma 

construção do enigmático que não pode ser investigada, aclarada de vez nos 

moldes em que se apresenta. Possivelmente contribua para isso o papel do 

narrador autodiegético (termo introduzido nos estudos narratológicos por 

Genette: 251) ao relatar as suas próprias experiências como protagonista 

dessa história.  

 Tal atitude narrativa revela importantes conseqüências semânticas e 

pragmáticas, decorrentes da maneira como esse narrador estrutura a 

perspectiva do que é narrado.  

 À análise da narrativa devemos considerar esses sentidos possíveis, 

porém o trabalho de interpretação deve ir além do entendimento que se 

encontra longe dessas incertezas que acompanharão o leitor por todo o texto. 

 E assim ocorrerá, essa incerteza na qual o leitor ver-se-á atado estará 

presente em todas as ações praticadas pelas personagens. Por diversas 

vezes, o narrador relatará fatos, situações e vivências que configuram o 

enigmático. Seja a sua relação com o amigo Gervásio, a Americana Fulva e, 

principalmente, seu envolvimento com o também artista Ricardo de Loureiro e 

sua esposa Marta. Esta, num primeiro momento, irá despertar em Lúcio 

profundas inquietações e, posteriormente, desejo de posse. Mas sobre essa 

relação conflituosa em que o narrador ver-se-á preso, o mistério maior será 

decifrar a vivência de Marta e de seu marido. 

 Mas terminada enfim a leitura d A Confissão, o leitor questiona a 

existência ou não de Marta, fato que lhe pode parecer decisivo. Assim, a 

existência de Lúcio, Ricardo e o enigmático Gervásio Vila-Nova também é 
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questionada. O leitor pode ainda interrogar-se a respeito tanto da sinceridade 

dos fotos narrados por Lúcio Vaz como sobre sua duvidosa lucidez (assunto 

que trataremos mais adiante, neste capítulo). Pode-se também questionar a 

possível semelhança entre as personagens. Indagações que, reunidas, 

apontam para um aspecto relevante: que lugar deve ser dado a essa 

fantástica narrativa que se mostra entre a representação do mundo e a 

criação, a construção da linguagem e do imaginário? 

 Indagar-se sobre essa situação indefinida entre o imitativo, a 

representação e a independência da narrativa que constrói um mundo 

possivelmente fechado em si mesmo, pode trazer ao espírito a imagem do 

labirinto de espelhos. Possivelmente A Confissão de Lúcio terá sido 

construída desse modo, sempre aberta a novas significações, que vão 

surgindo enquanto observamos, exteriormente, os reflexos dos personagens 

em vários espelhos, sem conseguirmos, de imediato, definir quem é reflexo, 

quem é a personagem que se projeta. 

 Mas, retornando ao discurso de abertura – ao Incipit – percebe-se que 

Lúcio deseja provar sua inocência e isso implica reconstituir parte de sua 

vida, relatando detalhes que podem não ser os mais interessantes. Confissão 

no sentido de autobiografia25. O narrador fala em um homicídio, em um 

julgamento, nos seus 10 anos de prisão. Daí a ambigüidade. O discurso 

dessa abertura com pretensões de objetividade, que dali a momentos, o 

narrador repetirá, é no entanto, subjetivo, está tomado de emotividade, vale-

se de antíteses contínuas, no nível da frase, entre um e outro parágrafos; 

define-se por um léxico sugestivo, imagético, de referencial amplo. 

                                                
25 Na autobiografia, temos a pretensão de narrar a vida cronologicamente, num discurso seqüencial, no qual se busca relatar o feito. De acordo 

com o dicionário de Narratologia, de Carlos Reis e Ana Cristina M. Lopes, a autobiografia é a biografia de uma pessoa feita por ela própria ou, em 

termos mais elaborados, uma narrativa retrospectiva em prosa que uma pessoa real faz da sua própria existência, quando coloca a tônica na sua 

vida individual, em particular na historia da sua personalidade (p.36). O sujeito da enunciação de uma autobiografia é um narrador protagonista 

de um passado que ele próprio relata, identificável com o autor civilmente responsável pela publicação da autobiografia (idem, p. 37). Ainda 

segundo o mesmo dicionário, as características dominantes da autobiografia são: 1. O pacto referencial (institui a representação de um percurso 

biográfico factualmente verificável); 2. A acentuação da experiência vivencial detida por esse narrador; 3. O teor quase sempre exemplar dos 

acontecimentos relatados, concebidos pelo autor como experiências merecedoras de atenção; 4. Observa-se a relação de identidade entre autor, 

narrador e personagem. (ibidem, p. 36). Para Antônio Cândido (A Educação pela noite e outros ensaios, p. 15), nas autobiografias poéticas e 

ficcionais, temos a definição de que mesmo quando não acrescentam elementos imaginários à realidade, apresentam-na no todo ou em partes 

como se fossem produtos da imaginação, graças a recursos expressivos próprios da ficção e da poesia, de maneira a efetuar uma alteração no seu 

objeto específico. Podemos entender que o pacto autobiográfico representa a afirmação no texto dessa identidade que remete, em última instância, 

ao nome do autor presente na capa. 
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 Vibradas as sensações máximas, nada já nos fará oscilar. 

Simplesmente, este momento, culminante raras são as criaturas que o vivem 

(p. 16). 

 A experiência que Lúcio irá relatar é única: ele tem a certeza de que 

viveu algo que não se parece com nada vivido anteriormente: por mim, 

declaro que nunca experimentei. (...) não importa que me acreditem, mas só 

digo a verdade – mesmo quando ela é inverossímil (p. 17). Duvida que o 

leitor creia nas suas palavras, deixa uma aparente hostilidade vir à tona: 

Desses fatos, quem quiser, tire as conclusões (idem). 

 Hostilidade que resguarda sua identidade como única, sua vivência 

como excepcional. Mas sob o ponto de vista do narrador, essa exclusão 

mostra-se como artifício, na medida em que desafia o leitor quanto ao 

entendimento. Um desafio intelectual posto em contraste com a subjetividade 

que se retrai, que se nega à comunicação eficaz. 

 Todorov26, da mesma forma como analisa o fantástico, incluiu no 

estudo da narrativa a distinção lingüística entre enunciação e enunciado 

(1975: 42), opondo o sujeito da enunciação ao sujeito do enunciado, inclusive 

nos casos em que o narrador diz “eu”. Eu nem negava nem confessava 

(p.16). A oposição seria aquela imposta pela lingüística; uma distinção 

opositiva entre aquele que enuncia e aquele que é enunciado. 

 Oscar Tacca estabelece várias possibilidades de relação entre o 

narrador e o herói – o protagonista – considerando como meio de distinção o 

nível de informação que se pode estabelecer a respeito do narrador e do 

protagonista. Normalmente, não há diferença entre o que o narrador 

apresenta e aquilo que o personagem conhece; entretanto há personagens 

que sabem mais do que dizem, personagens que dizem mais do que sabem 

(1983: 82), fato que se dá não necessariamente pela intrusão do autor, mas 

pela oposição lingüística. 

 Deste modo, as funções de narrador e de protagonista, na situação do 

narrador autodiegético, determinam uma relação em que a distinção não quer 

dizer alguma exclusão. Se é o próprio herói quem fala, nem por isso ele 

                                                
26 Todorov, Tzvetan. Introdução à Literatura Fantástica. São Paulo, Perspectiva, 1992 
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abandona sua condição de personagem. Não se pode dizer que o narrador 

cria o protagonista ou é determinado por ele. 

 A confissão faz parte do gênero narrativo e sua estrutura implica o 

recurso à memória associativa e de reconstituição, deslizando pelo tempo em 

retrospectiva, e defrontando-se com fenômenos de seleção e distorção que 

quem é agora e se busca no passado introduz no factual que pretende 

recordar (Mourão, 1990:78). Ou seja, Lúcio retorna no tempo, recorda o que 

deseja narrar e poderia selecionar, adulterar, distorcer fatos que segundo ele: 

eu relatarei (C.L, 1991: 16). Há ainda a possibilidade de a retrospectiva 

acarretar uma parada artificial da consciência do momento presente, ao 

mesmo tempo em que procede à hipertrofia do passado, lembrado ao ritmo 

da reconstituição (Mourão, 1990: 70). 

 A lacuna de dez anos é o ponto central da memória de Lúcio, pois os 

fatos são narrados por meio da reconstituição com a garantia de que não 

deixará escapar um pormenor, por mínimo que seja, ou aparentemente 

incaracterístico (p.16).Por mais dolorosa e traumática que lhe seja a 

recordação desses fatos, seu propósito é desabafar. 

 Aparentemente não é assim tão fácil. Desenvolve a partir desse 

momento, uma complexa relação com a temporalidade, e a noção de tempo 

físico é alterada pela subjetividade e duração: ritmo e velocidade dos fatos 

tornam-se alterados. A distância temporal entre a ocorrência e o relato dos 

fatos, mais ou menos alargados, entre o passado da história e o presente da 

narração, remete a outras distâncias: ética, afetiva, moral, ideológica, entre 

todas as que o leitor não pode ignorar, pois o sujeito que recorda no presente 

já não é o mesmo que viveu os fatos relatados. Isso propicia ao narrador 

autodiegético um potencial informativo, decorrente dessa situação de 

ulterioridade em que se encontra, e mesmo levanta a questão da sua 

capacidade de retenção memorial. Portanto, a análise do discurso narrativo 

de um narrador autodiegético tenderá normalmente a subordinar questões 

enunciadas a uma questão central: a configuração – ideológica, ética, moral 

etc. – da entidade que protagoniza a dupla aventura de ser herói da história e 

responsável pela sua narração (Stanzel, 1971: 60-61).  Por isso esses dez 

anos esvoaram-se-me como dez meses (p.16). 
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Desta forma, esse período em que esteve preso passa a ser o centro 

do mundo de Lúcio, e é nessa direção que tudo converge e apaga, no 

processo da reconstituição, a possibilidade de existência de um tempo que se 

constitui segundo após segundo no imaginário do poeta, onde temporalidade 

e memória parecem indissociáveis. 

Lembrar e esquecer. Esquecer ou lembrar?  O homem sempre utilizou 

a memória para salvar-se da idéia de se saber finito.  

O prisma fundamental da memória relaciona-se às variáveis tempo e 

espaço. Ele funciona sob o paradigma de uma oposição que poderia ser 

representada pelo par aqui-lá, e daí articulam-se outras posições, como o par 

presente-passado e lembrar-esquecer, esquecer ou lembrar. 

 Para Platão27, a memória era constituída por dois momentos: o 

primeiro, memória retentiva ou de conservação de sensações, caracterizada 

pela conservação de conhecimentos passados e o outro, de memória como 

recordação, reminiscência que consiste na possibilidade de se evocar esse 

conhecimento passado para atualizá-lo, tornando-o presente.  

Aristóteles28, ao pensar o papel da memória na representação, explica 

que se trata da permanência de algo semelhante a uma marca ou a uma 

pintura, que faz lembrar o que não está presente e não só a presença da 

própria marca, e estabeleceu a comparação com um animal pintado num 

quadro que é, ao mesmo tempo, animal e imagem, mesmo que o ser dessas 

coisas não seja o mesmo. Da mesma maneira, a imagem marcada tanto é 

um objeto como uma representação de algo que não tem nenhuma relação 

intrínseca motivada com o objeto que a representa.  

Desse modo, sobressai o papel que a memória tem no complexo 

processo da representação, tanto do ponto de vista literário, como da 

linguagem humana e nos seus mecanismos semânticos de produção de 

significados.  

Pela memória, automatizam-se as regras e as convenções que 

permitem o amplo e intrincado fenômeno da significação no uso do idioma 

pela associação de sinais físicos - sonoros ou gráficos - significados de 

                                                
27 Daiches, David. Posições da Crítica em Face da Literatura. Rio de Janeiro, Livraria Acadêmica, 

s/d. 
28 _______  idem: 62. 
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coisas, estados e processos no mundo. A semantização da linguagem dá-se 

pelo jogo da lembrança-esquecimento, presente-passado, aqui-lá que 

constituem não apenas o paradigma de oposições que estruturam a memória, 

como é por ela estruturado como condição essencial do ato de dizer e de 

significar, tanto nas suas explicitudes como nos implícitos próprios do não-

dito e nos infinitos jogos de preenchimento de lacunas que entretecem os 

diálogos e as interlocuções.  

Lúcio, nas primeiras páginas, esclarece ao leitor o seu ato de não se 

defender da acusação, no momento do julgamento que enfrentou após a 

morte de Ricardo e o desaparecimento de Marta, pois a minha defesa era 

impossível. Ninguém me acreditaria (C.L. p.16). 

Vemos aqui uma contraditória hostilidade de Lúcio para com o leitor, 

associando esse aspecto ao caráter excepcional da vivência que a voz 

narrativa atribui ao herói. Conforme o julgamento é descrito, Lúcio teria 

permanecido em silêncio, pois de nada adiantaria se defender: a minha 

confissão resultará – estou certo – a mais incoerente, a mais perturbadora, a 

menos lúcida (p. 16) conforme ele explica. Além disso, o narrador reforça o 

contraste: todo o ambiente, a opinião que ele atribui aos outros sobre seu 

caso, tem a marca do sarcasmo contra a estupidez, e todas as simpatias 

estavam do meu lado (...) E a minha pena foi bem curta (idem). Carpinteiro 

(1963: 29) assinala a passagem da terceira para a primeira pessoa na 

superação do convencional em Sá-Carneiro: como autor, há duas formas de 

manipulação da máscara que utiliza – a 1ª e a 3ª pessoas narrativas. Em 

qualquer uma delas, o ponto de vista do narrador é sempre um recurso do 

autor implícito para produzir lacunas no texto que constroem o que está 

claro e oculto na narrativa ficcional. 

De todo o modo, isso é o bastante para indicar que a afirmação 

reiterada da singularidade de Lúcio é feita mediante recursos, que 

evidenciam a sua natureza literária, pois não imitam a realidade. 

Sua aventura em Paris e, posteriormente em Lisboa, onde se dará o 

desenvolvimento do conflito amoroso, juntamente com Ricardo de Loureiro, 

sua esposa Marta e alguns amigos em comum, será algo enigmático. Além 

das palavras e expressões utilizadas pelo narrador dando-nos uma incerteza 

dos fatos narrados: como, creio, vagos cumprimentos, por certo, parecia-me, 



 79 

talvez, esta incerteza, deveria ter havido, não sei bem como, entre outras. 

Toda a trama está envolta em um mistério: Lúcio matou ou não o poeta 

Ricardo de Loureiro? Como entender sua explicação ante a declaração de 

que Ricardo o chamara a sua casa e diante de seus olhos atirara em Marta e 

em seguida esta desaparecera e aos seus pés, caído, estirado, encontrava-

se Ricardo? 

Não é fácil decifrar esse enigma pois, no decorrer de toda a novela, 

apresentam-se fatos que levam o leitor a constantes indagações: por que 

Ricardo facilitava tanto o encontro entre Lúcio e Marta? Qual a história da 

vida de Marta? De onde veio? E sua família? Como Ricardo e Marta se 

conheceram? Por que Ricardo fica sem reflexo diante do espelho, no 

momento em que Marta se entrega a Lúcio? No início da confissão, Lúcio 

afirma que fora inútil fazer-me passar por um embusteiro ou por um doido 

(p.15), porém, ao final da narrativa, confunde as pessoas ao seu redor, numa 

demonstração de não-lucidez; assim por exemplo, é o que acontece com o 

advogado que o defende e o juiz responsável pelo caso. Como explicar a 

troca da inicial do nome do poeta Ricardo – de R por M, de Marta – pela 

americana, na primeira vez que Lúcio lhe é apresentado pelo amigo 

Gervásio? Quando Lúcio tentava recordar-se de Marta, por que suas feições 

não lhe vinham à mente e sim as de Ricardo (p.88)? Como se explica a 

facilidade e disponibilidade de horário para os encontros de Lúcio e Marta 

(p.91)?  E as imprudências praticadas por Marta, em nome do amor, não 

levando em conta o marido? Todas as vezes que Lúcio a possuía, tinha a 

sensação monstruosa de possuir também o corpo masculino desse amante 

(p.105). 

 A confissão de Lúcio remete a Todorov, que considera fantástica a 

narrativa que leva o leitor à incerteza do que está lendo, a uma dupla 

interpretação dos fatos. Também na mesma linha de pesquisa do que excede 

o natural, o comum, essa narrativa apresenta o “maravilhoso”. Segundo 

Irlemar Chiampi29, maravilhoso é o “extra-ordinário”, o “insólito”, o que escapa 

ao curso ordinário das coisas e do humano (p.35). Portanto, a “extra-

                                                
29 Cortez, Irlemar Chiampi. A Poética do Realismo Maravilhoso: Los Pasos Perdidos, 1976. 423p. 

Tese (Doutoramento em Literatura Brasileira) USP, 1976. 
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ordinariedade” se dá pela freqüência ou densidade com que fatos ou objetos 

desviam-se da razão, das normas humanas. 

 A palavra Maravilhoso nos remete à maravilha, que no latim significa 

mirabilia, ou seja, “coisas admiráveis” (belas ou abomináveis, boas ou 

horríveis). Ainda segundo Irlemar, em mirabilia está presente o “mirar”: olhar 

com intensidade, ver com atenção ou ainda ver através. O verbo mirare se 

encontra também na etimologia de milagre – portanto contra a ordem natural 

das coisas – e de miragem – efeito ótico, engano dos sentidos. O 

maravilhoso (...) é um grau exagerado ou inabitual do humano, uma 

dimensão de beleza, de força ou riqueza – de perfeição – que pode ser 

mirada30 pelos homens (idem: 36). 

   Quando determinados acontecimentos não são explicados pelas leis 

comuns, a dúvida paira quanto à elucidação racional ou pelo fato de esses 

manifestarem uma outra realidade, que envolve o caráter sobrenatural, 

portanto, desconhecido. Deste modo, o leitor fica entre a dúvida e a 

aceitação: esses acontecimentos se dão naturalmente ou o texto lhe 

apresenta ou pressupõe um mundo para o qual não encontra explicações 

plausíveis, um mundo que foge à razão. O leitor não considera fantástico ou 

sobrenatural, mas uma hesitação entre dois segmentos: o primeiro, estranho, 

pois fornece ao leitor uma explicação racional para aquilo que, inicialmente, 

ele não encontrou lógica racional, ou seja, algo que não é habitual. O 

segundo segmento é o real-maravilhoso, que mostra a “realidade” sob o 

prisma do que excede o científico, o lógico, a experiência: no fazer poético, o 

real-maravilhoso é tornado verossímil por uma relação simbólica de 

semelhança (ibidem: 121). 

A caracterização do fantástico, segundo Todorov, ocorre sob três 

condições: o leitor deve ser induzido pela obra a crer na veracidade das 

personagens apresentadas e a hesitar entre o natural e o sobrenatural dos 

fatos apresentados. A segunda condição é a indecisão, a perplexidade que o 

texto provoca no leitor, vivenciada por outro(s) personagem(ns), uma vez que 

as narrativas fantásticas são apresentadas por uma primeira pessoa. A 

terceira condição exige que o leitor evite a interpretação alegórica, porque o 

                                                
30 Grifo do autor. 
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que fugiu ao normal seria para o leitor o modo de dizer outra coisa, a poética 

pelo risco de transformar os eventos fantásticos em um conjunto de 

significados comuns à poesia, portanto, semanticamente, nesse nível,  

normal. 

Outros fatores ajudam a criar as sensações da literatura fantástica 

e/ou maravilhosa, deixando pouco espaço para o habitual, como o 

procedimento da modalização empregado por Sá-Carneiro em A Confissão 

de Lúcio, que em certas estruturas frasais, sem relativizar a verdade, incute 

no leitor a (in)certeza do que é dito:  

 

 

E entre parênteses, convém-me acentuar que meço 

muito bem a estranheza de quanto deixo escrito. Logo no 

princípio referi que a minha coragem seria a de dizer toda 

a verdade, ainda que ela não fosse verossímil (p. 61). 

 

 

 Como alguém que se diz propenso a dizer a verdade, acrescenta que 

ela pode não ser verossímil? Como o leitor irá interpretar tal declaração? É de 

causar estranheza o fato de alguém que passou dez anos na prisão, propor-

se a relatar “uma verdade inverossímil”. 

 Na narrativa fantástica, as ações habituais unem-se a pormenores 

misteriosos e colocam em segundo plano a coincidência. O maravilhoso 

difere radicalmente do humano. Não se trata de grau de afastamento da 

ordem normal, mas da própria natureza dos fatos e objetos. Pertencem a 

outra esfera (não humana, não natural) e não têm explicação racional 

(Cortez, 1976: 36). Assim, a relação entre Lúcio, Marta e Ricardo constitui 

uma impossibilidade natural, uma barreira estabelecida pelas leis da natureza 

que Impediria uma seqüência de detalhes misteriosos, partindo da suspeita 

de que certa mulher é a materialização da alma de um homem. E é aí que 

reside a emoção do fantástico, do maravilhoso em A Confissão de Lúcio31. 

                                                
31 Aristóteles, em sua Poética, afirma que o maravilhoso e o fantástico intervêm nos fatos que se 

produzem contra a expectativa racional, por encadeamento de causas contraditórias ao curso 

ordinário da natureza (1978: 65). 
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 Trata-se de uma narrativa que prende o leitor do início ao fim, ao 

mesmo tempo em que se vê obrigado a formular várias possibilidades 

interpretativas para tentar entender o que de fantástico a história revela. 

Assim que Lúcio e Ricardo tornam-se amigos, seus laços de afeto 

intensificam-se e há uma busca para recuperar uma identidade perdida, e 

ambos vão reencontrá-la na união de suas almas que, segundo Ricardo, não 

pode ser plena, pois para ele … 

 

 

…a amizade máxima traduzir-se-ia unicamente pela 

maior ternura. E uma ternura traz sempre consigo um 

desejo caricioso: um desejo de beijar... de estreitar... 

enfim, de possuir! ... para ser amigo de alguém (visto que 

em mim a ternura equivale à amizade) forçoso me seria 

antes possuir  quem eu estimasse, ou homem ou mulher. 

Mas uma criatura do nosso sexo, não a podemos 

possuir. Logo eu só poderia ser amigo de uma criatura do 

meu sexo, se essa criatura ou eu mudássemos de sexo 

(p.56). 

 

 

Há na narrativa uma sucessão de detalhes inexplicáveis à luz da 

realidade. O ápice do fantástico é apresentado na revelação final do poeta 

Ricardo de Loureiro. 

Na análise do léxico da narrativa, Garcez (1989: 122) encontrou, pelo 

menos 18 vezes o emprego do termo “mistério” e de suas  formas correlatas, 

13 vezes o termo “bizarro” e correlatos, 7 vezes “fantástico” e outros índices 

de inexplicabilidade racional representados pelos “não sei como” e “não sei 

quando”, tornando duvidosa a natureza do que é contado. Warginsky só me 

irritava – sobretudo talvez pela sua beleza excessiva (p.63).O próprio 

narrador-personagem recusa-se a acreditar se outros fatos da narrativa foram 

ou não verdadeiros. Logo após a sua prisão, há detalhes intrigantes: Lúcio 

confunde seus amigos, vendo “semelhança” notável entre o anônimo 

advogado que o defende e um velho companheiro, Luís de Monforte, morto 
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em Princípio (que compõe o primeiro volume de contos de Sá-Carneiro). O 

juiz que o condena também se parece com outra pessoa, com o médico que 

me tinha tratado, havia oito anos, de uma febre cerebral que me levara às 

portas da morte (p.132). 

Se com esses dados – verdadeiros, estranhos ou não – o leitor tivesse 

a certeza de que o narrador-personagem enlouqueceu, a hipótese 

sobrenatural de que o poeta Ricardo se desdobrara em Marta seria anulada e 

assim o livro deixaria de ser um exemplo de texto fantástico, pois a dúvida 

que nos acompanha a leitura não alimentaria esse aspecto. Primeiro, pela 

hesitação do leitor ante os eventos narrados; segundo, ao compartilhar com 

Lúcio a indecisão do que lhe parece (ir) real ou sobrenatural. Assim a leitura 

literal da obra não a desfigura, isto é, não estão presentes o caráter alegórico 

nem a liberdade semântica da poesia. 

Reflitamos sobre outro aspecto: a leitura dessa obra divide-se em duas 

partes bem distintas: as trinta e sete páginas iniciais, que culminam numa 

grande festa – a orgia do fogo – promovida pela inominável americana fulva, 

e o restante da narrativa, a confissão propriamente dita, da qual participam 

Lúcio, Marta e Ricardo, o triângulo amoroso. 

Com o intuito de mostrar que a voluptuosidade podia ser arte, a 

americana fulva promove em seu palacete a grande festa. Ornamentou-o de 

modo a produzir um efeito alucinante. Queria ela criar a ilusão de que se 

unem o físico e o espiritual (p.32). Para isso teria de valer-se dos sentidos 

humanos, numa só sinestesia, o fogo, a luz, a cor, o ar, a água, e os sons,as 

cores, os aromas, os narcóticos e as sedas – tantos sensualismos novos 

ainda não explorados (p. 24).  

O intuito foi alcançado, pois sua festa e seu palacete fascinaram a 

todos, uniu o físico e o espiritual conforme o próprio narrador: Éramos todos 

alma. Desciam-nos só da alma os nossos desejos carnais (p. 34). 

Há, no decorrer dessa descrição metáforas e sinestesias que, tanto o 

leitor quanto os convidados presentes à festa, presenciam vivendo momentos 

de euforia e fascínio: 
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Os prazeres dos sentidos são a luxúria (p.24) 

Sou todo ternura (p.25). 

Você é uma natureza simples (p.25). 

Todas as cores enlouqueciam na sua túnica (p.30). 

(A americana) a estátua inquietadora do desejo contorcido, do vício 

platinado...(p.31). 

Luzes, corpos, aromas, o fogo e a água – tudo se reunira numa grande 

orgia de carne espiritualizada em outro (p.31)! 

Essa luz, nós sentíamos mais do que a víamos (p.32). 

... palmas de espadas refrescavam o ar esbatidamente, onde listas 

úmidas de sons se vaporizavam sutis...(p.33) 

 

 

Todo esse deslumbramento ante os olhos das personagens dá ao 

leitor a dimensão da voluptuosidade contida na personagem “fulva”, que 

encanta e fascina aqueles que a contemplam.  

 Nenhuma dessas confidências revela tão profundamente o que 

aguarda o leitor: Lúcio conta que a vida sexual do amigo era um mistério, 

algo que ele ignorava por completo e Ricardo afigurava-lhe como uma 

criatura tranqüila. Contudo, certa noite, Lúcio descobre que se enganara e 

ouviu a mais estranha confissão, “a mais perturbadora, a mais densa”: 

 

 

Não posso ser amigo de ninguém... não proteste... Eu 

não sou seu amigo. Nunca soube ter afetos – já lhe 

contei -, apenas ternuras. A amizade máxima, para mim, 

traduzir-se-ia unicamente pela maior ternura. E uma 

ternura traz sempre consigo um desejo caricioso: um 

desejo de beijar... de estreitar... Enfim: de possuir! Ora 

eu, só depois de satisfazer os meus desejos, posso 

realmente sentir aquilo que os provocou. A verdade, por 

conseqüência, é que as minhas próprias ternuras, nunca 

as senti, apenas as adivinhei. Para as sentir, isto é, para 

ser amigo de alguém (visto que em mim a ternura 
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equivale à amizade) forçoso me seria antes possuir quem 

eu  estimasse, ou mulher ou homem. Mas uma criatura 

do nosso sexo, não a podemos possuir. Logo eu só 

poderia ser amigo de uma criatura do meu sexo, se essa 

criatura ou eu mudássemos de sexo (p.56). 

 

 

Apesar de os amigos não voltarem a aludir à conversa “a perturbadora 

confidencia do artista” não se afasta da memória de Lúcio até o desenlace da 

minha vida...(p.59). 

Passados alguns meses dessa estranha declaração, Ricardo regressa 

a Portugal, mais precisamente a Lisboa. Separados pelo período de um ano, 

Lúcio partiu também para Lisboa e, para sua surpresa, o amigo aguardava-o 

na estação. Lúcio percebe que o amigo mudara bastante. Suas feições 

bruscas se feminilizaram, a cor do cabelo esbatera-se e o tom de sua voz 

alterara-se, todo ele, enfim, se esbatera (p60). 

 Agora casado, Ricardo não pronunciou uma única palavra sobre a 

esposa nesse reencontro, porém possuído de “sensações bizarras”, Lúcio vê-

se ingressado num mundo que excede a lógica racional. Seja o estranho 

criado estilizado que o conduz à sala do hotel onde se hospedara, seja pelo 

fato de sem saber como, Lúcio, num rodopio nevoento, encontra-se sentado 

num sofá, a conversar com o amigo e sua companheira. Então, ao retornar 

ao seu quarto, deita-se, adormece e os seus sentidos retornam. Para Garcez 

(1989: 124), ao analisar esse episódio fica patente que houve, em Lúcio, uma 

suspensão da atividade dos sentidos e da razão, e uma percepção da 

realidade por outras vias que não as habituais, que a sua lucidez foi inibida. 

 Ao atentar para a etimologia dos nomes das personagens Lúcio e 

Ricardo, percebe-se que Lúcio, ligado à luz, portanto consciente, vai aos 

poucos sendo iniciado por Ricardo, que é rico, é superior, é aquele que inicia 

alguém. Sem explicações para muitas coisas, inclusive suas próprias 

indagações, convive com o mistério e as sensações. Conduz Lúcio por um 

mundo confuso e disperso, no qual este se deixa levar, sem conseguir 

impedir esse processo de manipulação por Ricardo. 
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 Gradativamente, essas sensações e dispersões adentram o mundo 

das personagens. Quando ocorre um serão artístico na casa de Ricardo, o 

também amigo Narciso do Amaral executa ao piano sua peça intitulada 

“Além”.32 Enquanto a ouvia, Lúcio observava Marta sentada e repentinamente 

percebe sua figura dissipar-se, esbater-se, som a som, lentamente, até que 

desapareceu por completo (pp. 68-69). E um pouco mais adiante, Ricardo 

declara: 

 

…nunca vibrei sensações mais intensas do que perante 

esta música admirável. (...) Tive a impressão de que tudo 

quanto me constitui em alma, se precisou condensar 

para a estremecer – se reuniu dentro de mim, 

ansiosamente, em um globo de luz...(p.69). 

 

 

Nota-se que Marta regressara e Lúcio, ao caminhar para casa, com os 

pensamentos embaralhados, sentia-se silvado por um turbilhão de garras de 

ouro e chama (p. 69). 

 A vivência do mistério fica evidente: como Marta é a alma de Ricardo, 

fez-se necessário reuni-la ao seu corpo. Por mais que Lúcio se apegue à 

racionalidade, não consegue interromper ou mesmo atentar para o processo 

de dependência entre ele e Ricardo. 

 Esse processo de iniciação de Lúcio altera-se, apesar de sua 

inquietude, e ele não tem como evitá-lo e, involuntariamente, ele se vê 

“iniciado”. 

O que se presencia a seguir é uma obsessão acentuada de Lúcio por 

Marta. O desejo de possuir aquela mulher enigmática e “de sombra” 

atormenta-o. Lança mão de todos os recursos com o propósito de descobrir 

quem é ela, de onde veio, como o casal se conheceu... Porém, quanto mais 

procurava por respostas, maior é sua angústia ante os enigmas que cercam o 

casal. Entretanto Lúcio aproxima-se cada vez mais de Marta, ele a ama, 

deseja-a. Consciente, ou acreditando estar, Lúcio, num esforço de lucidez, 

                                                
32 Sá-Carneiro publicou também um conto com o mesmo título, que compõe a coletânea intitulada Céu 
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encontra o que crê ser a solução desse tormento, dessa paixão que o 

corrompe, o que me impelia para essa mulher fazendo-a ansiar 

esbraseadamente, não era a sua alma, não era a sua beleza – era só isto: o 

seu mistério (p.77). 

Por acreditar na descoberta do segredo que o consome e o atormenta, 

bem como na sua solução, Lúcio espera que o encantamento se dissipe e 

que ele volte à vida de antes. Desejoso de contar tudo ao amigo Ricardo para 

se ver livre de tal tormento, acaba por mudar de idéia e guarda para si o que, 

segundo ele, provocaria ainda mais sofrimento. Porém, o que ocorre a seguir 

é a entrega de Marta a Lúcio: a cada noite era uma nova voluptuosidade 

experimentada pelos amantes, até que um dia, numa tarde chuvosa, às 4h, 

Marta aparece na sua casa e em verdade não fui eu que a possuí – ela, toda 

nua, ela sim, é que me possuiu... (p. 80). À noite, Lúcio jantou na casa do 

amigo e sem o mínimo remorso ou constrangimento, conversou por quase 

toda a noite. Contudo uma estranha confidência de Ricardo atormentava 

Lúcio: 

 

 

Sabe você, Lúcio, que tive hoje uma bizarra alucinação? 

Foi à tarde. Deviam ser quatro horas... Escrevera o meu 

último verso. Saí do escritório. Dirigi-me para o meu 

quarto... Por acaso olhei para o espelho do guarda-

vestidos e não me vi refletido nele! Era verdade! Via tudo 

em redor de mim, via tudo quanto me cercava projetado 

no espelho. Só não via a minha imagem...(p.81).  

 

 

Como explicar tal acontecimento? No momento em que Marta possuía Lúcio, 

no exato momento, Ricardo percebe que sua imagem – ou seria sua alma? – 

desaparecera. Durante o serão artístico na casa de Ricardo, Marta dissipara-

se ante os olhos de Lúcio, e agora a imagem de Ricardo evola-se quando os 

amantes se possuem.  

                                                                                                                                       
em fogo. 
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Cabe aqui lembrar a confidência do marido de Marta a Lúcio, quando 

lhe diz que não poderia possuir alguém do mesmo sexo e que isso só seria 

possível se um ou outro mudasse de sexo. Não estaria aqui a chave dessa 

novela fantástica? Ante a impossibilidade de Ricardo possuir Lúcio ou outro 

de seus amigos, materializou sua alma na figura de Marta, pois assim não 

estaria contrariando a natureza humana. Poderia, assim, retribuir a amizade 

recebida, aliviar a dor do desejo proibido, no seu mundo nevoento e disperso. 

Esses acontecimentos inexplicáveis pelas leis comuns conduzem o 

leitor à incerteza do que está lendo. A dúvida e o irracional pairam sobre a 

narrativa, manifestando uma outra realidade, uma realidade que o 

desconhecido e o sobrenatural fazem com que o leitor aceite ou não os fatos 

narrados, pois não há explicações sensatas. 

Essa (in)certeza talvez seja o maior mistério dessa novela, pelo 

triângulo amoroso que, por diversas vezes, sobrepõe o inexplicável, ao 

plausível. Dá a sensação de que o mistério prevalecerá: porém quando essa 

aventura atinge seu ponto culminante, cabe ao leitor rever suas crenças e 

certificar-se do que de fato ocorrera.  

Passado o período em que os amantes se entregaram um ao outro, 

Lúcio se vê atormentado pela ausência daquela mulher que, assim como 

entrou, saiu de sua vida. Após um período afastado do casal, retorna a 

Lisboa e, para sua surpresa, encontra-se com o amigo que, novamente, faz-

lhe a mais estarrecedora revelação a respeito da identidade de Marta: 

 

 

Uma noite, porém, finalmente, uma noite fantástica de 

branca, triunfei! Achei-A, sim, criei-A, ... Criei-A . . . Ela é 

só minha – entendes? – é só minha! . . . compreendemo-

nos tanto, que Marta é como se fora a minha própria 

alma. Pensamos da mesma maneira; igualmente 

sentimos. Somos nós-dois...Ah! e desde essa noite eu 

soube, em glória soube, vibrar dentro de mim o teu afeto 

– retribuir-to: mandei-A ser tua! Mas, estreitando-te ela, 

era eu próprio quem te estreitava... Satisfiz a minha 

ternura: Venci! E ao possuí-la, eu sentia, tinha nela, a 
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amizade que te devera dedicar – como os outros sentem 

na alma as suas afeições. Na hora em que a achei – tu 

ouves? – foi como se a minha alma, sendo sexualizada, 

se tivesse materializado. E só com o espírito te possuí, 

materialmente! Eis o meu triunfo...(p.127). 

 

 

Aturdido, Lúcio ouvia tudo aquilo como que hipnotizado, sem conseguir 

articular uma única palavra. Porém, o fato mais fantástico estava por 

acontecer: Ricardo agarrou violentamente o amigo pelo braço e conduziu-o a 

sua casa. Num ataque de delírio e histeria, Ricardo foi ao quarto onde Marta 

folheava um livro, pegou um revólver e desfechou-lhe um tiro à queima-

roupa. Ela caiu, sem vida. 

 

 

E então o fantástico aconteceu: quem jazia estiraçado 

junto da janela, não era Marta – não! –, era o meu amigo, 

era Ricardo. . . e aos meus pés – sim, aos meus pés! – 

caíra o seu revólver ainda fumegante!... Marta, essa 

desaparecera, evolara-se em silêncio, como se extingue 

uma chama... (p.130). 

 

 

Nesse momento, a morte de Ricardo/Marta representa para Lúcio o 

mistério máximo. Esses fatos que desafiam as leis da natureza, em que o 

impossível acontece, vencem a barreira natural interposta aos dois. Ricardo, 

mais que um possuidor de faculdades mediúnicas, era um artista, e como tal 

pode acessar o mundo do inexplicável, do sobrenatural, o mundo que está 

além dos sentidos e, por estabelecer a mediação entre o mundo sensível e o 

supra-sensível, é médio ou médium (Garcez, 1989: 127). 

 Contribui também para confirmar nossas hipóteses, a epígrafe que 

introduz a narrativa: ... assim éramos nós obscuramente dois, nenhum de nós 

sabendo bem se o outro não era ele próprio, se o incerto outro viveria...(in, 

“Na Floresta do Alheamento”, Fernando Pessoa). 
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 Ao abrir a narrativa, essa epígrafe mostra pistas importantes para a 

leitura e compreensão da obra. Faz-nos questionar qual o propósito do autor 

ao empregá-la: desejava Sá-Carneiro antecipar ao leitor as reflexões que 

anunciam ou denunciam as angústias da alma humana, assim como vemos 

no poema dramático de Pessoa? Ou estaria desempenhando uma função 

temática de uma história com plano afim à confissão que nos será contada? 

No poema de Fernando Pessoa, há uma voz sonâmbula que não diz 

nada que não seja ela própria, pois o “eu” que a pronuncia mostra-se num 

estado de torpor lúcido, pesadamente incorpóreo, estagno, entre um sono e a 

vigília, num sonho que é uma sombra de sonhar (idem), assim como o 

personagem Lúcio encontra-se no convívio com o poeta Ricardo. Lúcio, 

inconsciente para o mundo, estagnado entre a lucidez e a lógica racional, 

deixa-se guiar pelo amigo; suas vontades e lucidez estão comprometidas, 

não consegue impedir a manipulação que toma conta de si. Nas primeiras 

linhas da epígrafe, o enunciador do texto usa a palavra “obscuramente” – 

com pouca luz, confuso, enigmático. Obscura permanecerá toda a narrativa 

até o desfecho da história: Ricardo atira em Marta e quem cai aos pés de 

Lúcio, sem vida é o próprio Ricardo. Ser obscuramente dois sem saber se a 

projeção é “ele - próprio” evidencia esse enigma. Marta, projeção da alma de 

Ricardo, é a ponte entre o poeta e seus amores proibidos, é a incerteza de 

quem é quem no texto. 

Por um lado, sintetiza de forma sugestiva o tortuoso modo de 

relacionamento e, por conseguinte, cria um ambiente de ambigüidade em que 

se direcionam todas as suas personagens; por outro lado, indica-nos como a 

amizade, relação afetiva que Sá-Carneiro privilegiava, surge motivando de 

forma difusa e um tanto equívoca, este sucessivo “vai-vem” entre Ele - 

próprio e o Outro, proeminente na estética (Piedade, 1994: 61). 

 Ao escolher esse fragmento de poema do amigo e confidente 

Fernando Pessoa, não estaria Sá-Carneiro valendo-se do mistério e do 

fantástico que envolve a heteronímia pessoana ante a possibilidade de 

desdobrar o Eu em múltiplas facetas? Estaria ele utilizando  esse processo 

de criação para que, além do surgimento de Marta, pudesse servir também 

para, nas palavras de Genette (1987: 146), despertar a curiosidade e em 

conseqüência, atraí-lo (o leitor) com o objetivo de levá-lo ao exame da 
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estrutura da obra, dando-lhe a compreensão das (in)certezas que a narrativa 

apresenta? O autor poderia ainda utilizar a epígrafe para comentar e 

esclarecer o texto da obra como primeiro elemento enunciador do fantástico 

com o qual o leitor irá deparar.  Também teria tido o desejo de deixar 

esboçadas, desde as primeiras linhas, pistas de leitura particularmente 

importantes para a expectativa de causas contraditórias no curso ordinário da 

natureza que o livro apresenta. Ou seja, o fantástico que permeia a narrativa 

de Sá-Carneiro será anunciado nas primeiras linhas do texto e dará ao leitor 

pistas do que irá encontrar, assim como possíveis explicações para a 

compreensão do mistério que envolve o triângulo amoroso Lúcio – Marta – 

Ricardo. 

 Sá-Carneiro é o elo entre a obra, o poeta, o leitor e o mistério. Seu 

mundo é pautado na dimensão do “Além”, na dimensão do que foge à 

realidade, do explicável. Suas narrativas sempre propõem algo mais do que 

contar uma estória, situadas na fronteira entre a prosa e o poema (Berrini, 

1981: 37). Sua preocupação é o mistério do ser, a criação. Todas as 

personagens de suas narrativas são artistas, dotados de virtudes que os 

colocam como privilegiados, capazes de chegar perto do criador, do divino. O 

artista, o vencedor, assim como o poeta Ricardo de Loureiro, coroado de 

louros, é iniciado no mundo do mistério, o mesmo mundo que ao homem 

comum escapa. A criação, a obra de arte é o elo entre o leitor e o poeta. 

Sá-Carneiro retratou no seu tempo uma arte carregada de mistério, 

sofrimento, e anseio. Dotado de uma extraordinária inquietude vivencial, 

soube expressar, através de sua obra, o martírio do homem moderno que 

buscava “O resgate” de uma alma atormentada pelo desprezo existencial, 

imbuído de sonho e a brevidade daquele fadado à morte. Foi incerto e 

contemporâneo de sua sociedade. Mesmo através de seus desafetos e 

repulsa social viveu os contrapontos dessa sociedade e de seus dissidentes. 

Avesso aos seus compatriotas, aos quais se referia constantemente como 

“lepidópteros”, sobrepondo-se moral e artisticamente, inclusive ao próprio rei 

D. Manuel como afirma em carta ao amigo Fernando Pessoa: Meu caro, pois 

eu, se me considerasse inferior ao D. Manuel, dava um tiro na cabeça (Sá-

Carneiro: 720). Para ele, o artista é, por natureza, superior a todos os reis e 

não necessita de um senhor ao qual prestar reverências.  
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Foi um homem atormentado pela própria existência, um deslocado no 

meio em que viveu. Na busca de si mesmo, procurou-se em vão. Descrente 

de si e de qualquer perspectiva inovadora, atou-se à desilusão e a tornou sua 

cúmplice ante o mundo. Não creio em mim, nem no meu curso, nem no meu 

futuro. (...) um dia senti, na verdade senti, cheio de orgulho, que me chegara 

finalmente a força necessária para desaparecer. Ilusão doirada! (Cunha, 

2004: 37). Homem que lamentou a infância que se foi e viu a idade adulta 

trazer-lhe responsabilidade e compromisso com os quais não podia arcar – e 

muito menos desejou fazer isso. Refugiou-se em si na busca das lembranças 

de outrora que pudesse trazer-lhe, à atualidade, o remédio para os seus 

males. 
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CONCLUSÃO 

 

  

 Num cenário marcado por profundas transformações sócio-político-

econômico e culturais, Portugal viu a expressão de seus ideais surgir como 

um recrudescimento nacionalista, na ânsia de conter os conflitos internos e 

externos que reinavam na nação no meio século que precedeu a Primeira 

Grande Guerra. 

 Paralelo a esses fatores, a Literatura foi o meio de que intelectuais e 

artistas se valeram para criar um ambiente propício para todas as classes. 

 Seja como meio de denúncia ou de provocação de mudanças, a 

expressão artística portuguesa deu seu contributo. A publicação da revista 

Orpheu, em 1915 – que tinha como principais colaboradores Fernando 

Pessoa, Mário de Sá-Carneiro e Almada Negreiros – rompera com as 

gerações anteriores, criando uma literatura variada e crítica. 

 E como representante dessa geração, Sá-Carneiro, conflitante com o 

mundo em que vivia, experimentou uma realidade que ora serviu-lhe de 

paisagem, ora de fonte de inesgotável criação artística. Sua obra caracteriza-

se por evidenciar um longo e doloroso processo de fragmentação perceptível 

tanto na temática tratada quanto no modo de explorá-la. Intensificada a 

dramaticidade e o gosto pelo Simbolismo e Decadentismo, ele fez da sua 

obra a projeção de sua vida e de seus anseios, pois viu no símbolo a 

possibilidade de apresentar uma transposição da vida e das coisas quando 

tomadas num plano alegórico. 

 Encontramos em seus poemas traços de ideários estéticos 

finesseculares e também aquelas novidades vigentes no período em que 

elaborava sua obra, frutos da Revolução Industrial, entre outros. 

 Quando falamos em espaço na obra de Sá-Carneiro, em especial em 

Paris, cidade que lhe serviu como experiência do seu dia-a-dia para 

ambientar e ilustrar grande parte de sua obra, consideramos que esse foi o 

elo entre concreto e literário; mas a cidade também presenciou um homem 

atormentado e com sérias dificuldades financeiras. 

 Sua narrativa, A Confissão de Lúcio expressa bem esse amor 

desregrado por Lisboa e pela cidade luz. Parte dela é ambientada em Paris, 
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mais precisamente em Lisboa, na qual se compõe o triângulo amoroso Lúcio 

– Marta e Ricardo, vivendo uma relação enigmática e, por que não dizer, 

fantástica e maravilhosa, segundo Todorov e Irlemar Chiampi Cortez. 

 Sá-Carneiro estrutura essa obra de tal modo que o leitor não consegue 

explicações plausíveis para o relato apresentado por Lúcio, o narrador-

personagem. 

 Seja pelo maravilhoso ou fantástico, pela engenhosidade literária e 

artística do escritor, a criação é aflorada de possibilidades de sentido: a 

construção do enigmático não oferece possibilidade de investigação; trata-se 

de uma narrativa que apresenta, entre a representação do mundo e sua 

expressão pela linguagem, a oposição, a força do imaginário capaz de criar 

uma realidade que desafia a imaginação do leitor. Algo que fará com que o 

leitor não a considere fantástica ou sobrenatural, mas uma hesitação entre 

dois segmentos: o estranho e o real-maravilhoso. Estranho entendido como 

algo que oferece ao leitor uma explicação racional para aquilo que 

inicialmente não encontrou lógica racional, o que não é habitual para nós; o 

real-maravilhoso mostra a “realidade” sob o ponto de vista do que excede o 

científico, o lógico, a experiência.  

 A obra deixa para o leitor pouco espaço para o habitual; sem relativizar 

a verdade, incute no leitor a (in)certeza do que  é narrado. O relato prende o 

leitor do início ao fim, ao mesmo tempo em que este se vê obrigado a 

formular várias possibilidades interpretativas para tentar entender o que de 

fantástico e maravilhoso a história revela. 

 Assim se dá em relação à análise do duplo; mito literário que 

acompanha o homem desde a sua origem; possuidor de características 

diversas, as quais permitem ao homem, segundo Jung, a possibilidade de 

projetar aquilo que deseja ser ou ter. É por meio desse mito que o ser 

humano satisfaz a possibilidade de transferir para o outro aquilo que não 

aceita em si, ou então o que deseja possuir. 

 De acordo com Jung, percebemos que Ricardo projeta Marta para que 

seus “sentimentos se materializassem” e, desta forma, pudesse possuir a 

quem estima; a “existência” de Marta está condicionada ao desejo biológico e 

inconsciente de Ricardo em possuir os amigos. Portanto, o que ocorre não é 
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apenas uma modificação de personalidade, é também uma modificação 

corporal. 

 A dissociação da personalidade de Ricardo (o Eu) e do Não-eu – 

representado por Marta – permitiu ao poeta encontrar no outro aquilo que não 

poderia ser encontrado em si. A sua rejeição ante a homossexualidade 

possibilitou-lhe ser outro, produzir um arquétipo e realizar o que tanto 

desejava. 

 O triângulo amoroso – Lúcio – Ricardo – Marta – tornou-se um jogo 

entre duplos; várias são as semelhanças e diferenças entre Lúcio e Ricardo, 

mas a literatura, a Arte, une-os. A Arte é representada na obra pelas palavras 

da Americana e, também, pela existência de Marta – esta sendo a obra de 

Arte máxima do poeta Ricardo de Loureiro33. 

 A excentricidade da Americana provou ser a voluptuosidade uma Arte; 

por meio da dança – a “orgia do fogo” – ela reuniu em um só espetáculo 

todos os elementos da realidade possíveis de serem atingidos pelos sentidos 

do homem. A dança da Americana – que também reporta à imagem de 

Salomé – representa a “manifestação de arte absoluta” no Modernismo, e 

desta forma, sintetiza a atividade artística. Arte absoluta representada na 

novela, parece-nos, pela “existência” de Marta. Quis Ricardo triunfar e no 

momento em que A criou foi como se a minha alma, sendo sexualizada, se 

tivesse materializado. Eis o meu triunfo… Triunfo inigualável!... (C.L.:127). 

 Triunfo este que acabou por afastar do criador a pessoa amada – 

Lúcio. Portanto, não restava outra alternativa à criação que não fosse a 

morte. Acreditamos que a morte de Marta – na verdade o suicídio de Ricardo 

–, pois ele tinha a consciência de que a existência dela se dava graças à sua. 

Remete-nos ainda ao suicídio do amigo Thomaz Cabreira Júnior, ao suicídio 

de vários personagens do escritor e, por que não, à do próprio Sá-Carneiro 

que encenou a própria morte; atitude comum, portanto, na vida do poeta e, 

por mais bizarro que possa parecer, era-lhe familiar e não parecia exercer 

maiores tormentos, exceto quando a morte do amigo deixou Sá-Carneiro 

aturdido, ainda adolescentes. 

                                                
33 Explicamos isso em pormenor no capítulo 3. 
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 Deslumbrado com a condição de artista, o poeta de Dispersão crê-se 

um eleito entre os mortais e julga-se o herói da modernidade. Ele é o elo 

entre a obra, ele - próprio poeta, o leitor e o mistério. Seu mundo é pautado 

na dimensão do Além, na dimensão do que foge à realidade, do inexplicável. 

 A criação literária foi para ele o meio pelo qual se safou de um mundo 

cruel, que o fazia sofrer e o amargurava; possibilitou-lhe ser uma personagem 

de si mesmo. 

 Suas narrativas sempre propõem algo mais do que contar uma história 

(Berrini, 1981: 37). Sua preocupação é o mistério do ser, a criação. O que 

ocorre na sua obra é o choque entre o Ideal de Artista romântico que o poeta 

persegue e a situação de artista moderno que vive. Somente enquanto 

Artista, Mário de Sá-Carneiro é capaz de reconhecer-se e só assim se 

admite. 

 Quase (título de um de seus poemas) é a condição intervalar em que a 

crítica situa o poeta no todo da Literatura Portuguesa. Dominado pelo espírito 

órfico, seguidor das extravagâncias baudelarianas, verlainianas, além de 

escolher os excessos de Rimbaud e Mallarmé, permanece quase tradicional 

por suas ligações com o Decadentismo e o Simbolismo; embora tenha sido 

quase renovador por suas composições paúlicas, interceccionistas, 

sensacionistas e futuristas, um artista de seu tempo cujos poemas revelam a 

crise anímica do homem moderno, atingido pela relatividade e assim julga-se 

também instaurador do avanço da modernidade. 

 Foi um homem atormentado pela própria existência, um deslocado no 

meio em que viveu. Na busca de si mesmo, procurou-se em vão. Na busca 

de sua verdadeira identidade fechou os olhos para os problemas do mundo 

ao seu redor. Instauradora do Modernismo na Literatura Portuguesa, a 

geração de Orpheu julgou-se por isso mesmo capaz de fazer a ligação entre 

Portugal e o resto da Europa, no que se refere aos aspectos culturais, tal 

como ocorrera com a geração de 70. Porém não podemos deixar de 

evidenciar a ruptura – literária e revolucionária – com as gerações que a 

precederam.  

 Sá-Carneiro foi contemporâneo à sociedade de seu tempo. Mesmo por 

meio de seus desafetos, repulsa social e narcisismo viveu os contrapontos 

dessa sociedade e de seus dissidentes. Sobrepôs-se moral e artisticamente, 
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pois para ele o artista é, “por natureza superior a todos”, seu compromisso é 

com a Arte. Sá-Carneiro é um caso raro de identidade entre vida e obra: o 

poeta vive a sua arte e não para ela. Essa arte é quem o sustenta, quem lhe 

dá consistência e existência. 
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