
 

 
 

A CIDADE BRANCA E A (RE)CRIAÇÃO DO MUNDO NA VOZ DE MARIA 

LÚCIA MEDEIROS 

 

Wilson Ferreira Barbosa
1
 

 

RESUMO 

O objetivo deste trabalho é em primeiro lugar destacar o papel da escrita 

feminina paraense, dando ênfase à produção literária amazônida, não do ponto de vista 

regionalista (aquela que trata de assuntos especificamente regionais), mas como 

escritora representante do Pará no cenário nacional, com intuito de perpetuar a escrita 

feminina produzida neste estado. Diante dessa proposição, temos como corpus o conto 

Quarto de hora, da escritora Maria Lúcia Medeiros (1942 - 2005) de acordo com a 

visão do “Fantástico”, considerando como embasamento teórico o trabalho de Tzvetan 

Todorov, “Introdução ao Fantástico” (2012), de maneira que possamos traçar um perfil 

de Medeiros e da sua obra, procurando recuperar e manter o patrimônio literário 

representativo dessa escritora paraense. Isto posto, analisar-se-á aquele conto adotando a 

análise comparatista com o texto do cristianismo (a Bíblia), especificamente com o livro 

de Gênesis, momento em que observaremos que Maria Lúcia Medeiros reescreve a 

passagem bíblica a respeito da criação do mundo, não sem levar em conta a visão 

hermética e onírica. Seu ponto de vista nos levará a um mundo de visões fantásticas e 

insólitas, com uma personagem que está sempre em busca de “Si Mesmo”. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Literatura Fantástica. Maria Lúcia Medeiros. Teoria literária. 

Literatura Paraense. 

 

 

1. O ciclo da vida em quatro capítulos 
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O conto que aqui será analisado é Quarto de hora, cujo nome é o mesmo do título 

do livro (1994), nele se revela tudo o que de mais implícito há no ser humano. Maria 

Lúcia Medeiros traz à tona toda a plenitude daquilo que parece indecifrável à mente 

humana: a alma. É claro que aqui entenda-se o sentido de alma de acordo com a 

concepção de Platão: 

 

Segundo Platão, antes de encarnar, a alma teria vivido no mundo 

das ideias, onde tudo conheceu por simples intuição, ou seja, por 

conhecimento intelectual direto e imediato, sem precisar usar os 

sentidos. Quando a alma se une ao corpo, ela se degrada, por se tornar 

prisioneira dele. Passa então a se compor de duas partes: a) alma 

superior (a alma intelectiva); b) alma inferior e irracional (a alma do 

corpo). Esta, última por sua vez, divide-se em duas partes: 1. Alma 

irascível, impulsiva, sede de coragem, localizada no peito; 2. A alma 

concupiscível, centrada no ventre e sede do desejo intenso de bens ou 

gozos materiais, inclusive o apetite sexual. (ARANHA & MARTINS, 

2009, p. 84) 

 

Maria Lúcia Medeiros desnuda toda a essência humana, ao contrário do que 

afirmava Platão, que dizia que a alma superior deveria dominar a inferior, ela nos 

mostra que só somos completos quando unimos a alma intelectiva (a que controla 

racionalmente os sentimentos e emoções) à alma do corpo (a que atua segundo os 

impulsos e desejos). O rompimento com as imposições sociais, a busca pela descoberta 

de si mesmo, tudo deve convergir para o encontro da felicidade plena. Essa busca do “Si 

Mesmo”, diz Eric Landowski (2012, p. 4)
2
, é marcada pela forma como o sujeito se 

define em relação ao Outro, pois é a maneira como o Outro o interpreta que o ser 

humano se descobre. É por meio da mãe da protagonista, pelos conhecimentos e 

ensinamentos que ela transmite à menina (a protagonista) que ela se vê como ser único 

no mundo, em constante mudança e aprendizagem.  
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O texto está divido em quatro partes (ou capítulos), fazendo com que o conto 

assuma um caráter cíclico, novelístico. Para assumir a caraterística de novela há também 

o fato de a primeira frase da narrativa ser o início do epílogo, conforme os estudos de 

Massaud Moisés (2006)
3
. Criando, dessa forma, um eterno devir do ciclo da vida 

(enquanto uns morrem, outros nascem ad aeternum).  

O título do conto nos remete às etapas da vida, pois cada quarto de hora é um 

momento da sucessão da vida humana. A parte primeira refere-se à infância e à 

adolescência, pois a protagonista é ensinada e orientada por sua mãe desde o 

nascimento, até o momento em que sua mãe morre. Maria Lúcia Medeiros retrata um 

universo repletos de sonhos, medos, descobertas e fantasias vividos pela personagem-

protagonista, que é um ser que está em desenvolvimento físico e mental, sempre sendo 

guiado pela mãe. É a preparação para uma vida adulta. 

O segundo capítulo, refere-se à juventude, embora sem mais a presença física 

de sua mãe, mas na forma espiritual, pois ainda a protagonista se vê guiada: 

 

Nem tive precisão de olhar para trás. Já era o dia seguinte e o Sol 

que me fizera despertar anunciava o dia pelo meio. Pus-me a caminho. 

Deparei-me dona, senhora de mim, possuinte dos meus próprios 

passos, sem saudades. 

Apressei marcha e logo ultrapassei légua-limite, lancei-me. Eu 

parecia deslizar do topo do mundo o passo destravado para cumprir 

estirão que se perdia à frente dos meus olhos. (Quarto de hora, p.23). 

Com a morte da mãe, vemos uma metáfora que nos leva a pensar que a 

protagonista é agora independente, deverá viver por conta própria, seguir seu próprio 

caminho, fazer a sua própria trajetória, sempre na busca de “Si mesmo”. Notamos 

também, que há uma espécie de crise existencial, presente em muitos jovens, que não 
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sabem que rumos deve-se tomar, e no caso de nossa protagonista, agravado pela falta da 

mãe:  

 

Cuidei então que enlouquecia, que tonteava e não havia mais a mão 

materna ao alcance de minha mão. Gritei por seu nome mil vezes, 

mesmo sabendo que ela não podia socorrer-me. [...] Mas eu estava só 

e deveria por assim estar, suportar o cansaço e o medo por maior que 

fossem. (Quarto de hora, p. 24 - 25).  

 

Acreditava, inclusive, que estava sozinha no mundo, que não havia “ninguém, 

ninguém sobre a terra”. E, fatalmente, imagina que a morte esteja próxima:  

 

Estariam meus olhos a despedir-me do mundo que eu malmente 

começara a percorrer? Cuidei que sim e tomei por despedida a 

natureza em festa, o mundo em concordância, minha hora chegada e 

os augúrios de uma boa morte. (Quarto de hora, p. 29). 

  

Vemos aqui, a representação nítida de uma jovem em crise. 

Essa crise toda se dissipa com a chegada da idade adulta que percebemos logo 

no início do terceiro capítulo: “Ai de mim, pássaros da noite! Ai de mim, urtigas deste 

campo! Ai de mim, que não morri ainda e o desenlace teima em se alongar” (Quarto de 

hora, p. 30). Este é o momento em que o ser humano, em geral, adquire a maturidade, 

está pronto para enfrentar todos os percalços que a vida lhe oferecer. Vemos que a 

protagonista encontra em seu trajeto três vultos, digamos três artesãos que estão a 

desenvolver diferentes atividades laborativas (Quarto de hora, p. 32 - 33). 

Essas atividades são: o primeiro vulto se ocupa em fazer o vento; o segundo 

vulto preocupa-se em criar a vegetação; e o trabalho do terceiro é tecer a alma. Essas 

três atividades nos remetem à metáfora do ser humano adulto. O vento simboliza a parte 

sensível, a inconstância, as “paixões humanas”; a vegetação (ou a árvore) “é, como o 

próprio homem, uma imagem da „essência dos dois mundos‟ e da criatura medianeira 



 

 
 

entre o acima e o abaixo”, isto é, simboliza a conciliação entre razão e o sentimento. A 

alma, aqui é, nas palavras da própria narradora, “o ser vivente”, ou seja, o ser humano 

enquanto ser que realmente está no mundo
4
. 

Assim, temos nessa metáfora, o ser humano em sua completude. Quando 

adulto, é composto de sentimentos, emoções, mudanças constantes e é capaz de reunir e 

conciliar tudo isso num organismo, em outras palavras, em sua alma, em si mesmo.  

E, finalmente, a velhice é retratada na quarta parte:  

Um desvanecimento no corpo, um esvair-se, um desfazer-se, como 

passamento de fim, de outras horas, de tantas horas de passar, um 

alongar-se de dor, um desfiar-se infinito, um sentir-se estrangeiro, a 

andar atrás e em volta. 

Experimentei pensar em minha mãe, mas minha memória ainda 

não retemperada não a trazia mais, por maior que fosse o esforço a 

recobrá-la. Não, ela não viria em relembrança e além do mais, eu 

perdera minha imagem junto dela e relembrança só a encontrava em 

vulto e muito velha, a languescer-se (Quarto de hora, p. 34). 

 

A personagem já sente aqui a fraqueza que os idosos sentem, o corpo já 

começa a dar indícios da fragilidade, da morte, bem como as lembranças do passado já 

se vão dissipando aos poucos. 

 

2. O eterno retorno fantástico 

Trata-se de uma narrativa “que se passou há muito tempo” (Quarto de hora, 

p.11) com teor altamente hermético, uma vez que o conteúdo nos é bastante obscuro, a 

personagem principal (uma menina sem nome) vive “numa cidade toda branca” e se 

encontra num ambiente sombrio e envolto num clima misterioso, cujos habitantes 

parecem inóspitos e muito religiosos. 
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Nesse tempo, os moradores da cidade mantinham hábitos de tal 

reserva e recolhimento que se algum forasteiro buscasse informações 

sobre alguém, partiria sem conseguir nenhuma fala, e se sorte tivesse, 

talvez pudesse ver o procurado de relance ao amanhecer que era 

quando as portas da igreja se abriam para que todos, antes de sair para 

o trabalho, passassem ali horas de adoração a rezar contritos, sem 

erguer as cabeças. (Quarto de hora, p. 11). 

 

As mulheres dessa cidade vivem exclusivamente para cuidar da família, numa 

demonstração clara de uma sociedade patriarcal, pois “Os senhores zelavam por suas 

senhoras e as senhoras retribuíam zelo e proteção, encerrando-se no interior das casas a 

educar os filhos...” (Quarto de hora, p.12). Naquela cidade a agricultura era o único 

meio de subsistência e 

“em tempo de colheita abria-se o mercado e era no rumo dele que se 

movia aquela silenciosa legião [...]. Moviam-se cantando que era a 

forma de comunicar uns aos outros que o desejo havia sido atendido, 

que havia pão e hortaliças e que continuavam naturalmente felizes” 

(Quarto de hora, p.12 - 13). 

 

A mãe (narradora, para a menina, pois quem narra a história para o leitor é a 

própria menina) descreve um mercado que mais parece um templo religioso, e 

“demorava-se com prazer desmedido na amplidão dos espaços, no teto altíssimo e nas 

paredes espessas...” (Quarto de hora, p. 12). A religiosidade (o sobrenatural, o místico) 

marca a ação das personagens, e essa particularidade é de extrema importância para 

análise do conto do ponto de vista do Fantástico, pois para explicar vários fatos: 

Primeiro, é preciso que o texto obrigue o leitor a considerar o 

mundo das personagens como um mundo de criaturas vivas e a hesitar 

entre uma explicação natural e uma explicação sobrenatural dos 

acontecimentos evocados. [...] é importante que o leitor adote uma 

certa atitude para com o texto: ele recusará tanto a interpretação 

alegórica quanto a interpretação “poética” (TODOROV, p. 38 - 39). 

 



 

 
 

Os ambientes, as personagens, as ações, nada parece real, apenas na visão 

Fantástica se explica. O texto deve causar no leitor uma hesitação, e tudo só poderá ser 

explicado no mundo interno do próprio texto. 

Ao longo da narrativa que possui um teor altamente onírico, nota-se toda uma 

ligação com o texto bíblico do Gênesis a respeito da criação do universo. Vejamos, 

então, a correlação entre as duas leituras. 

O primeiro dia: “Um dia, não sei porque pensou na morte e no esquecimento, 

pegou-me pela mão e levou-me para fora. E de um lugar mais alto que a casa, fez-me 

olhar demoradamente a natureza, as árvores e a terra escura onde todas as coisas se 

assentavam.” (Quarto de hora, p.14 - 15)
5
. De acordo com o Gênesis “No princípio 

criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia; e havia trevas sobre a face 

do abismo; [...] E disse Deus: Haja luz. E houve luz.” (Gên. 1, v. 1 - 3). Não podemos 

esquecer que elas habitavam uma cidade branca, numa evidência alegórica do Paraíso, 

morada de Deus. 

O segundo dia: “No segundo dia ao levar-me para fora e empreender a 

caminhada, ainda fazia escuro[...] à procura de um fio d`água para lavar-me as 

escoriações. [...] Atravessamos o campo ao viés e de costas para a Lua, foice 

minguante” (Quarto de hora, p.15). Verifica-se aqui que nos versos 6 a 8, do capítulo 1 

do Gênesis, Deus fez a divisão das águas e criou os Céus. 

O terceiro dia: na página 16 de Quarto de hora, lemos que “No terceiro dia 

vestiu-me e penteou-me [...]. A tempestade da véspera deixara o campo vicejante e, ao 

nosso redor, o mundo germinava. [...] enquanto ela [a mãe] esfregava nas mãos 

sementes e frutos, como se brincasse de ser mãe silvestre...” E evidente a alusão da 

criação da Terra e das árvores (Gên. 1, v. 9 - 12). 

Já no quarto dia, segundo o texto bíblico, Deus criou o Sol, a Lua e as estrelas 

(Gênesis 1, v. 14 - 19). No texto de Maria Lúcia Medeiros a similaridade com a Bíblia 

está aqui: “Nesse contar e recontar, contou-me da esfera que gira, do cata-vento, da Lua 
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e da translação e da rotação da Terra”, (Quarto de hora, p. 17) pois a consequência do 

movimento de rotação é a sucessão dos dias e das noites. 

No quinto dia Deus criou os animais aquáticos e as aves (Gên. 1, v. 20 - 23), 

no texto de Medeiros a metáfora da criação dos animais aquáticos é bem perceptível nos 

seguintes fragmentos: “O quinto dia ao longo do rio em banhos intermináveis [...]. Ao 

anoitecer bateu o frio e a fome e eu principiei um choro ignorado por ela, perdida estava 

na mornidão das águas do rio.” A criação das aves nota-se na seguinte imagem: 

“...Então, ainda em silêncio, minha mãe aninhou-me e, comigo em seus braços, iniciou 

a travessia em meio à escuridão e ao vento [...]. Fechei os olhos porque acreditei que 

minha mãe possuía asas...” (Quarto de hora, p. 18). 

Comparando com Gênesis 1, v. 24 - 27, veremos na página 19 de Quarto de 

Hora que podemos fazer a leitura sobre a criação do homem, fato realizado no sexto 

dia: 

... Ao entreabrir a porta que rangia, deparamos a um canto com mulher 

jovem e padecente, quase desnuda, a carecer de auxílio, alívio para as 

dores do parto. [...] agora sob as ordens e controle da voz de minha 

mãe, encorajando-a em palavras doces, animando-a em nome do 

Altíssimo. 

 

Ao final da criação do mundo, no sétimo dia, segundo a leitura bíblica, Deus 

descansou (Gênesis, 2, v. 2 - 3) e em Quarto de hora, p. 20 vemos:  

O resto do caminho de volta venceu apoiada em meu braço e em 

silêncio. Palavras ditas, gestos feitos. Por isso não chorei quando, no 

dia seguinte, sétimo dia, ela morreu em paz deixando-me história de 

imaginação, iniciando-me em reino inexaurível e tantas vezes 

insondável. 

 

Diante dessas metáforas e considerando o trabalho de Tzvetan Todorov (2012, 

p. 31) “O fantástico é a hesitação experimentada por um ser que só conhece as leis 

naturais, face a um acontecimento aparentemente sobrenatural”. Assim, para ele, 



 

 
 

condição primeira para classificar um texto como fantástico é a sensação de incerteza e 

de dúvida que é provocada, por uma ação sobrenatural, no leitor. Para exemplificar, 

uma passagem do conto Quarto de hora, pág. 15:  

 

Então, movendo-se vagarosamente e a uma distância considerável, 

ofereceu-se aos nossos olhos o desenrolar de um espetáculo, eu diria 

uma procissão, um cortejo de almas deste mundo e de outros. Todos 

encapuzados, uns apoiados nos outros, rezavam e murmuravam rezas 

que aos nossos ouvidos chegavam qual barulhar de vento. 

 

Há nesse trecho a hesitação do leitor diante de um fato sobrenatural, pois as 

“almas deste mundo e de outros” surgem diante das personagens (a mãe e a filha, que 

não têm nomes), e ele (o leitor) hesitará entre explicar racionalmente ou deverá dar uma 

explicação sobrenatural para o fato. É o mundo (re)criado pela contista Maria Lúcia 

Medeiros. 

Todos os acontecimentos presentes na obra só podem ser explicados pela ótica 

do Fantástico, pois “o fantástico produz um efeito particular sobre o leitor – medo, 

horror, ou simplesmente curiosidade –, que os outros gêneros ou formas literárias não 

podem provocar.” (TODOROV, p. 100). Em Medeiros notamos essas características 

bem claras, conforme os fragmentos já citados. 

“Quanto ao fantástico mesmo, a hesitação que o caracteriza não pode, 

evidentemente, situar-se senão no presente” (TODOROV, p. 49). Logo, o tempo da 

narrativa em Quarto de hora não é um tempo histórico, cronológico. É um tempo 

metafísico, pois as ações das personagens são ações eternas. Não há um início, meio e 

fim, mas sim uma inacabável volta. A primeira linha do conto diz: “Meu avô, pai de 

meu pai, tinha um amigo” e o epílogo inicia-se com a mesma frase. O que nos leva a 

concluir exatamente esse eterno devir do ser humano. 

Ao longo da narrativa percebe-se uma grande preocupação com o ser humano 

do ponto de vista de que o homem precisa de algo em que acreditar e que o leve de volta 

ao início de tudo e encontre a felicidade plena: “Abria-se naquele momento para mim, o 



 

 
 

livro da vida” (Quarto de hora, p. 19). A vida deve ter um novo significado, é uma vida 

nova que começa. É o ciclo da vida, o eterno retorno, e a narradora não nos deixa 

esquecer disso: “Eu partia e chegava. Eu nascia e de verdade morria e experimentava 

isso a um só tempo e mil vezes...” (Quarto de hora, p. 20). 

 

3. CONCLUSÃO 

A Literatura Brasileira contemporânea tem uma escritora de grande porte, 

especialmente para o leitor paraense. E destacar a importância para a literatura e cultura 

paraenses, bem como realçar e fortalecer o papel feminino no meio literário e artístico 

se faz necessário. 

E ainda, nota-se no conto ora em estudo que a presença da figura masculina 

não fica em evidência, mesmo que mostre que há uma sociedade patriarcal, pois de 

acordo com BONNICI (2007, p. 28) “a literatura de autoria feminina contemporânea 

adotou várias alternativas:” entre elas “a representação positiva através de personagens 

femininas fortes, independentes dos protagonistas masculinos...”, ou seja, mesmo que 

haja personagens masculinas, essas não interferem na representação destacada das 

femininas. Medeiros é uma dessas escritoras que dá total destaque às personagens 

femininas, são elas que desempenham e destacam o papel crucial da trama narrativa. 

Aliás, isso reforça a nossa ideia de que a omissão dos nomes das protagonistas (e essa 

característica está presente na maior parte dos contos de Medeiros) é exatamente para 

universalizar a figura humana. 

Ao colocar o livro de Gênesis para que dialogue com o conto Quarto de hora 

há várias semelhanças entre os dois textos, não só do ponto de vista interpretativo como 

da estrutura. Na visão de Maria Lúcia Medeiros a recriação do mundo é feita conforme 

o gênero Fantástico é caracterizado. Muito embora o Gênesis tenha um formato sacro, 

mas assim como o conto em análise, ele possui características também Fantásticas. 

Para Tzvetan Todorov (2012, p. 31) “Há um fenômeno estranho que se pode 

explicar de duas maneiras, por de causas de tipo natural e sobrenatural. A possibilidade 



 

 
 

de se hesitar entre os dois criou o efeito fantástico.” Assim, podemos ler a Bíblia, no 

nosso caso específico, a respeito da criação do mundo, de modo que o leitor hesitará 

entre explicar aqueles fenômenos pela visão do mundo real ou pela visão do mítico, 

religioso.   

Maria Lúcia Medeiros apresenta-nos uma obra em que deixa sua marca 

enquanto escritora e dá um maior destaque para a literatura feminina paraense. 

Inclusive, ela teve uma de suas obras, “Zeus: ou, a menina e os óculos” (1994) 

transportada para o vídeo
6
. E queremos intensificar mais ainda o reconhecimento do 

trabalho de Medeiros. 
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