
 

 
 

CONSIDERAÇÕES SOBRE A PERSPECTIVA EM UMA ABELHA NA CHUVA 

E FINISTERRA1 

 

Giseli Seeger (UFSM)2 

Alana Francisca da Silva Hoffmann (UFSM)3 

 

Resumo: Figura engajada na implantação do Neorrealismo português, Carlos de Oliveira 

abandona gradualmente o pendor comprometido de sua obra inicial. N’Uma abelha na 

chuva (1953), a fidelidade neorrealista começa a abrir fissuras, que, em Finisterra. 

Paisagem e Povoamento (1978), configuram-se já como deriva em direção a um processo 

de escrita revolucionário (REIS, 2004). Aproximando essas duas narrativas, pretendemos 

demonstrar, em linhas bastante gerais, que são os modos de construção da perspectiva 

narrativa o principal meio por que a obra de Carlos de Oliveira concretiza uma nova 

concepção do literário. 
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A emergência de Carlos de Oliveira no cenário da literatura portuguesa deu-se no 

contexto do Neorrealismo da década de 1940, mas sua obra, sem abandonar a 

problemática sócio-histórico-política que constituiu a tônica do movimento, passou a 

abrigar uma nova concepção de escrita, marcada por um rigoroso trabalho formal e pelo 

questionamento das possibilidades de conhecimento e representação do mundo. A nova 

concepção do literário encenada pela obra final de Carlos de Oliveira relaciona-se 

principalmente com a crise do Neorrealismo e com o radical processo de renovação que 

vinha atingindo o campo da ficção desde o início do século. Tributários de uma nova 

concepção de escrita são sobretudo Finisterra. Paisagem e povoamento (1978), romance 

derradeiro, e a produção poética publicada a partir de Sobre o lado esquerdo (1964); 

entretanto, por um singular esforço de reelaboração, o autor fez passar, mesmo à produção 

inicial, muito da concepção de escrita dominante nas obras da última hora. 

No terreno da narrativa, que aqui nos interessa especialmente, a deriva assumida 

pela produção de Carlos de Oliveira inicia com o romance Uma abelha na chuva (1953). 

Se, como pretende Carlos Reis (2004, p. 17), Finisterra é “o episódio culminante e 

irreversível” da adesão de Carlos de Oliveira a uma escrita narrativa “problematizada no 
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plano metaficcional, interrogando a representação do real em função da singularidade de 

quem o observa, da pluralidade de olhares que sobre ele incidem e do labor de uma 

memória extremamente aguda”, Uma abelha na chuva já deixa entrever “as fissuras 

confirmadas pela subsequente obra poética e também pela reescrita dos textos ficcionais”, 

sobretudo porque prioriza “o ponto de vista das personagens inseridas na história e com 

ele o que essas ópticas arrastam de subjectivo e parcial” (REIS, 2005, p. 51). Nosso 

pressuposto é o de que, de uma narrativa a outra, ocorre a ruptura com a apresentação da 

perspectiva convencional, cujo modo mais complexo assumido é a mescla da voz do 

narrador com a da personagem. Essa mescla é o que encontramos ainda em Uma abelha 

na chuva; no entanto, em Finisterra, o modo de construção da perspectiva é 

complexificado ao ponto de questionar a noção de perspectiva conforme a conceberam 

os estudos narrativos tradicionais. 

O enredo de Uma abelha na chuva é composto por diferentes linhas que se 

entrelaçam, entre as principais, o conflito conjugal dos protagonistas Maria dos Prazeres, 

representante de uma aristocracia decadente, e Álvaro Silvestre, lavrador do Montouro, 

representante de uma pequena burguesia rural, e o embate entre eles e o casal Clara e 

Jacinto, representante da camada popular. A união do casal protagonista, movida por 

interesses financeiros, é a propulsora do desenlace trágico do casal secundário, ligado por 

motivações estritamente afetivas, mas à mercê de aspirações alheias. Participam ainda da 

intriga personagens secundárias, como o casal Dr. Neto e D. Cláudia e os “irmãos” Padre 

Abel e D. Violante, que se reúnem em torno do casal protagonista, assim como Mariana, 

criada dos Silvestres, mestre António, oleiro cego e pai de Clara, e Marcelo, seu ajudante, 

que circundam o casal secundário e, como eles, ocupam um lugar social menos 

privilegiado, por integrarem a criadagem da família Silvestre ou lhe prestarem algum 

serviço. 

A opressão, todavia, não se manifesta apenas nas relações entre patrões e 

empregados, mas principalmente no interior do núcleo conjugal dos Silvestres. Unidos 

por um casamento arranjado, a fim de salvar a família de Maria dos Prazeres da ruína, os 

protagonistas vivem em permanente conflito. Da parte da mulher, sobressai a repulsa 

pelas tibieza, covardia e rusticidade do marido; da parte dele, o sentimento de sua 

inferioridade social, a culpa e o remorso de se ter aproveitado da suposta morte do irmão 

para aumentar seus rendimentos. Ademais, movido sobretudo pelo ciúme, torna-se um 
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dos responsáveis pela morte de Jacinto, ao saber do interesse da mulher pelo cocheiro. 

Não obstante não se tenha envolvido diretamente no crime, Álvaro é quem revela a mestre 

António o relacionamento de Clara e Jacinto. Enfurecido, o oleiro, com o auxílio de 

Marcelo, trama e executa a morte do cocheiro, acontecimento esse que provoca o desvario 

de Clara. Ciente de que foi sua denúncia a causadora da morte de Jacinto, Álvaro entrega-

se à melancolia, intensificada pelo remorso crescente e pelo desprezo constante da 

mulher. 

Quanto à focalização, como demonstra a proposta de Carlos Reis (2005), nessa 

narrativa podemos distinguir sem grandes complicações a articulação daqueles três signos 

de representação elencados por Gérard Genette em Discurso da narrativa (1995): a 

“focalização zero”, em que o narrador demonstra saber mais do que a personagem; a 

“focalização interna”, em que o narrador limita-se a narrar o que certa(s) personagem(ns) 

conhecem, pensam ou sentem; e a “focalização externa”, em que o narrador restringe-se 

aos aspectos exteriores das personagens e dos eventos. Excetuadas duas circunstâncias 

particulares de recurso à focalização onisciente ou zero e outras duas ocorrências de 

focalização externa, o narrador privilegia a ótica das personagens que vivem a história.  

Conforme Carlos Reis (2005, p. 57), ao recorrer à focalização zero ou onisciente, 

o narrador confirma “as preocupações de clareza narrativa patentes na enunciação das 

reflexões das personagens”. Esse tipo de focalização ocorre em duas circunstâncias 

particulares, sendo a primeira para evidenciar as características do contexto social em que 

se desenrola a ação do romance, e a segunda, para apresentar personagens que, a despeito 

de serem secundárias, não são menos significativas na economia semântica da obra. 

Na primeira ocorrência, explicitam-se as intrigas da aldeia e a disputa do prestígio 

local, em suma, a denúncia de “uma certa atmosfera mental” (REIS, 2005, p. 57), cuja 

configuração contribui na compreensão do isolamento, sobretudo de Maria dos Prazeres, 

como verificamos no fragmento a seguir: 

 

A criada abriu a porta que dava para o pátio por uma escadaria lateral 

de pedra e a D. Violante e o padre Abel entraram. [...] Sempre que os 

via juntos, ela maciça e baixa, o padre esgrouviado, D. Maria dos 

Prazeres tinha um sorriso de dúvida: realmente… ninguém dirá que são 

irmãos. As beatas do Montouro garantiam que não e embora lhe 

tivessem perdoado a ele há muito reservavam ainda a D. Violante um 

ódio velho. Mas cansado também. Chamavam-lhe a irmã do padre, num 
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sublinhar irónico do parentesco que deixava em aberto as suposições 

mais escabrosas. [...] (OLIVEIRA, 2013, p. 31, grifos nossos) 

 

Já na segunda ocorrência, evidenciam-se o contraste entre os interesses e os modos 

de vida das personagens D. Cláudia e dr. Neto, bem como a mensagem ideológica do 

romance, revelada simbolicamente pelos elementos caros à segunda personagem, quais 

sejam as abelhas, o mel e o tempo, segundo depreendemos do excerto abaixo: 

 

[...] D. Cláudia temia a natureza, a chuva, o sol, o mar, o vento, ignorava 

as flores que irrompem dos estrumes, e a própria vida humana, as 

relações sociais, os pequenos equívocos da convivência, as conversas 

mais acaloradas, assustavam-na. O namoro com o dr. Neto arrastava-se 

há anos e a culpa não era apenas dele. [...] Ia protelando o casamento e 

o dr. Neto concordava. Também ele era um tímido a seu modo, embora 

amasse as coisas vivas e criadoras. Atascado até ao pescoço na vida do 

Montouro, sabia bem o que custava uma espiga de milho, aos homens 

e à terra, conhecia as escuras germinações de um girassol ou de uma 

rosa porque ele próprio os plantava para as suas abelhas (cortiços e 

colmeias enchiam-lhe o quintal), seguia desveladamente o trabalho e o 

sono dos bichinhos sábios comedores de pólen (como ele dizia), 

simbolizava no doce destilar dos favos o que a Vida, a Natureza, Deus 

ou lá o que era, podia arrancar de belo e saboroso ao tempo [...]. 

(OLIVEIRA, 2013, p. 39-40, grifos nossos) 

 

Da mesma forma, a focalização externa ocorre em circunstâncias bastante 

específicas: a introdução dos protagonistas Álvaro Silvestre e Maria dos Prazeres. Tais 

ocorrências têm a dupla função de sugerir uma impossibilidade de acesso às motivações 

sociais, psicológicas e culturais que regem o comportamento das personagens e deixar 

entrever a própria subjetividade do narrador. Ao revelar parcialmente as personagens, o 

narrador estimula no leitor a necessidade de superar essa limitação de conhecimento – 

afinal, tudo se passa como se o narrador tivesse o conhecimento do todo, mas optasse por 

restringir pontualmente a sua focalização. Na abertura do romance, é, pois, em regime de 

focalização externa que se introduz a personagem de Álvaro Silvestre: 

  

Pelas cinco horas duma tarde invernosa de Outubro, certo viajante 

entrou em Corgos, a pé, depois da árdua jornada que o trouxera da 

aldeia do Montouro, por maus caminhos, ao pavimento calcetado e 

seguro da vila: um homem gordo, baixo, de passo molengão; samarra 

com gola de raposa; chapéu escuro, de aba larga, ao velho uso; a camisa 

apertada, sem gravata, não desfazia no esmero geral visível em tudo, 

das mãos limpas à barba bem escanhoada; é verdade que as botas de 

meio cano vinham de todo enlameadas, mas via-se que não era hábito 
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do viajante andar por barrocais; preocupava-o a terriça, batia os pés com 

impaciência no empedrado. Tinha o seu quê de invulgar: o peso do 

tronco arqueava-lhe as pernas, fazia-o bambolear como os patos: dava 

a impressão de aluir a cada passo. A respiração alterosa dificultava-lhe 

a marcha. Mesmo assim, galgara duas léguas de barranco, lama, 

invernia. Grave assunto o trouxera decerto, penando nos atalhos 

gandareses, por aquele tempo desabrido. (OLIVEIRA, 2013, p. 7, grifos 

nossos) 

  

 Sobressaem aqui as referências materiais de cunho descritivo sobre as ações e o 

aspecto físico da personagem e a utilização de expressões modalizantes, que, ao indicar 

a subjetividade do narrador, também denunciam a limitação do seu conhecimento – ou, 

antes, a ilusão dessa limitação. Depois dessas ocorrências, as limitações se resolvem, e a 

focalização externa não volta a aparecer; a perspectiva parcial do narrador é quase 

completamente substituída pela das personagens. Através de seus pontos de vista sobre o 

vivido é que a ação progride, como podemos observar, por exemplo, no fragmento a 

seguir, em que se opera a passagem do monólogo interior de Álvaro Silvestre para o de 

Maria dos Prazeres: 

 

[...] O pior era o longo patinhar da charrete na lama. Covas, paragens, 

lentidão. Fechava os olhos e deixava-a bramar. Responder, para quê? A 

modorra ia-lhe empurrando os pensamentos até um sítio escuso da 

cabeça, donde não viriam aborrecê-lo por enquanto: e tenho sono; podes 

mandar-me novas ferroadas; à vontade. Bastava-lhe a ele cingir as 

pálpebras, apertá-las mais, um pouco mais ainda; quando sentia o canto 

dos olhos bem franzido, deixava de a ouvir; e pouco a pouco ia-se 

enconchando no seu próprio cansaço; dormitava. Ao mesmo tempo que 

Álvaro Silvestre assim resvalava pelo sono, nela [Maria dos Prazeres] 

crescia o fogo: com que então indiferente, vejam bem, superior às 

canseiras que me dá, ao lamaçal que me obriga a trilhar por um tempo 

destes, Sua Excelência cabeceia, qual cabeceia, Sua Excelência dorme, 

indiferente ao que eu digo, às mazelas da égua, à estupidez desta viagem 

que nunca mais acaba, indiferente ao mundo; [...]. (OLIVEIRA, 2013, 

p. 29, grifos nossos) 

 

No início do período, os pensamentos de Álvaro Silvestre se materializam em 

monólogo interior direto: “Responder, para quê?”. Essa ocorrência se repete quando ele 

mentalmente se dirige a Maria dos Prazeres: “e tenho sono; podes mandar-me novas 

ferroadas; à vontade”. Seu cansaço e sua tentativa de se desvencilhar do que o cerca 

acabam por conduzi-lo ao sono. No fim do excerto, percebemos a transição para a ótica 

de Maria dos Prazeres: “com que então indiferente, vejam bem, superior às canseiras que 
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me dá ao lamaçal que me obriga a trilhar por um tempo destes, Sua Excelência cabeceia, 

qual cabeceia, Sua Excelência dorme, indiferente ao que eu digo, às mazelas da égua, à 

estupidez desta viagem que nunca mais acaba, indiferente ao mundo”. Mais uma vez, o 

recurso ao monólogo interior direto explicita os pensamentos da mulher em relação ao 

marido. São vestígios da dominância da perspectiva de Maria dos Prazeres os dêiticos 

pronominais “eu”, “me”, “desta viagem” e “sua excelência”. 

Como observa Carlos Reis (2005), a sujeição da representação narrativa ao 

estatuto existencial das personagens encerra sobretudo o sentido de contraste: no caso de 

Maria dos Prazeres, contraste entre a crise econômica do presente e a abastança do 

passado, entre o seu sentimento de superioridade social e a subordinação ao poder que o 

marido representa, entre sua atitude tempestuosa e a impassibilidade dele; no caso de 

Álvaro Silvestre, a focalização interna revela principalmente o contraste entre suas 

próprias decadência e alienação em confronto com a recordação da voluntariedade do pai 

e também o contraste entre o medo, o remorso e a instabilidade do presente, em oposição 

ao vigor, à inocência e à pureza do passado. Assim, dado o conflito socioideológico que 

se sobrepõe à trajetória de Álvaro Silvestre e de D. Maria dos Prazeres, a adesão à 

perspectiva interna permite trabalhar interiormente a psicologia complexa das 

personagens, marcada pelo embate entre as inclinações e desejos individuais e a opressão 

da classe, as imposições e os apelos externos, pois é ao enfatizar a predominância de 

perspectivas parciais que a narrativa evidencia a frustração da objetividade pretendida 

pelos expoentes mais ortodoxos do Neorrealismo.  

As coisas se passam de modo diverso em Finisterra. A intriga pode ser tecida em 

poucas linhas: um homem regressa à casa da infância. Ao andar através dela, reconstrói 

o tempo em que a desgraça moral e financeira de uma família de extração rural médio-

burguesa era iminente. Uma hipoteca impossível de ser anulada ameaça o futuro 

financeiro; construída sobre dunas, a casa repousa sobre uma base por si mesma instável; 

a névoa a corrói por cima; as raízes de uma planta carnívora que se espraia pelo solo 

arenoso da Gândara – a gisandra, planta que, em princípio, só germina no solo da ficção 

– percutem os alicerces; o halo de luz, espécie de proteção mágica que circunda as paredes 

externas, começa a vacilar; moralmente, a família se debate entre fraturas afetivas e o 

peso de antigas ilegalidades. No lado de fora, camponeses peregrinos partem em busca 

de meios para sobreviver ao calor e a uma tempestade de raios. 
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A complexidade se instala na medida em que Finisterra é uma obra menos narrada 

do que descrita. Como observa Maria Alzira Seixo (1986, p. 118), o romance de Carlos 

de Oliveira só pode exceder seu desígnio de texto eminentemente descritivo “pela carga 

temporal que marca o seu espaço”. E isso porque “é através das mutações do espaço 

descrito de modo respectivo que se apreende a sua marca temporal”, marca essa que, 

entretanto, não é dada “como um processamento, uma usura, um desgaste progressivo”, 

mas como “confrontação de quadros e de estados que se opõem no tempo, estando o 

progresso temporal no entanto ausente” (SEIXO, 1986, p. 118). Quanto ao modo de 

narrar, “narra-se por justaposições de vozes e visões que quase nunca são identificadas, 

ou então são-no por índices de matéria visual ou sonora que só o decurso do romance 

ajuda a reconhecer” (SEIXO, 1986, p. 119). É difícil distinguir quem fala, uma vez que a 

narrativa alterna constantemente entre o presente do homem que visita a casa e o passado 

de sua infância, entre a casa já arruinada e a casa ameaçada, e a situação narrativa se 

complica ainda pela participação de outras vozes e perspectivas, que, sem aviso prévio, 

também constroem a história através de seus modos particulares de ver e sentir a 

paisagem. 

Tal como ocorre n’Uma abelha na chuva, nos parágrafos que abrem Finisterra, é 

sugerida uma aproximação externa de um narrador sobre a personagem aludida como “a 

criança”: 

 
Sentado num osso de baleia; para ser mais exacto, na secção média da 

espinha dorsal duma baleia: cinquenta e um centímetros de diâmetro, 

trinta e três de altura; duas vértebras abrem-se como as pás (as asas) 

duma hélice; bastante afastadas, permitem que os cotovelos se apoiem 

nelas: pondo o caderno em cima dos joelhos, consegue desenhar (não 

tarda muito, a chuva de verão vai obrigá-lo a entrar em casa). 

(OLIVEIRA, 2003, p. 9) 

 

A voz narrativa demonstra um rigoroso cuidado em ser objetiva: o olhar que revela 

procura se apagar de modo a fornecer, com o máximo de pormenores, uma imagem o 

mais completa possível da paisagem observada. São vestígios discursivos desse rigor a 

precisão geométrica, a enumeração e o comentário “para ser mais exacto”. Contudo, a 

pretensa objetividade se revela frustrada na medida em que esse modelo do mundo se 

constrói através da percepção imaginária do narrador: “as palmeiras de pouco porte 

incharam tanto que fazem pensar em anões velhos, doentes”; “A densidade calcária 
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decresce tanto, que podem ambos flutuar sobre murgos biliosos, caules de gisandra, 

líquenes, doenças vagarosas” (OLIVEIRA, 2003, p. 9, grifos nossos). E se a aproximação 

é à primeira vista limitada, o comentário “não tarda muito, a chuva de verão vai obrigá-

lo a entrar em casa” indicam que o conhecimento desse narrador se estende ao futuro da 

personagem focalizada, o que só se explica pelo fato de que, como observa Maria Alzira 

Seixo (1986), Finisterra se constrói sobre uma recordação. À medida que percorre a casa, 

o homem depara-se com seu eu em diferentes tempos. Por isso é que, ao dar continuidade 

à aproximação da criança, afirma que o revérbero de luz 

 

chega para abrir uma fenda (irreparável) na memória. Reproduz de cór 

a paisagem que se vê da janela [...], cria os seres primordiais, [...] 

aumenta os grãos de areia até ao tamanho que parecem ter, de noite, 

quando o vento atira contra as vidraças as suas enormes pedradas. 

(OLIVEIRA, 2003, p. 9)  

 

A alusão à memória é ambígua: o sentido primeiro é o de que o revérbero de luz 

tem o efeito de lembrar ao menino a imagem da paisagem, tal como se vê da janela de 

casa; o sentido segundo é o de que a memória ativada é também a do adulto, que então 

dá a entender a própria situação narrativa – a construção da história familiar por via de 

uma rememoração recriadora do real. 

Em seguida, introduz-se uma nova personagem, que, tão logo é focalizada pelo 

narrador, passa a se expressar na sua própria voz: 

 

[...] Na sala, o homem sentado à mesa de vinhático levanta-se e verifica 

a janela [...]. Preciso de medir a casa. [...] Calcular com rigor o espaço 

em que posso mexer-me, a distância entre as coisas, o sítio certo das 

cadeiras. Andar altas horas através da casa: às escuras e sem tropeções. 

(OLIVEIRA, 2003, p. 10, grifos nossos) 

 

A alternância entre as primeira e terceira pessoas do discurso concretiza um jogo 

de aproximação e afastamento do narrador-personagem e sugere ser o homem um 

narrador autodiegético que se apresenta, vez por outra, como heterodiegético: o homem 

ora é olhado de fora, como se fosse uma personagem de si mesmo, ora é perspectivado 

de dentro, assumindo-se simultaneamente como personagem e como narrador. Essa 

oscilação de vozes e perspectivas tem um significado marcadamente temporal. É que, ao 

atualizar um tempo vivido, o que esse narrador-personagem faz é rasurar as diferenças 
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entre passado e presente, entre a subjetividade do narrador adulto e a da criança, como se, 

efetivamente, fosse o homem “a caminho da infância” e “duplicasse” a própria imagem, 

“regressivamente” (OLIVEIRA, 2003, p. 79). No capítulo XXXII, por exemplo, tudo se 

passa como se o emprego do presente do indicativo e a alternância entre a terceira e a 

primeira pessoas do discurso permitissem à própria instância narrativa materializar a 

complexidade do processo de evocação, com as temporalidades do homem e da criança a 

se sobreporem: 

 

As chamas dos peregrinos, espalmadas pelo frio, mal alumiam as 

primeiras árvores e o cascalho miúdo dos fósseis. Não chegam ao meio 

da floresta, à álea verde onde a criança se esconde.   

Horas de regressar: não gosto dessa escuridão. 

Além disso, sabe perfeitamente descobrir o caminho de casa. Encontrar 

o norte? Roda o corpo e fica de costas para os peregrinos [...]. 

Move-se com cuidado, braços estendidos para diante, protegendo a 

cabeça. [...] 

Não é grande coisa, mas permite-me andar mais depressa. (OLIVEIRA, 

2003, p. 133, grifos nossos) 

 

Porém, o que distingue esse modo de narrar é principalmente o fato de que a maior 

parte da história da derrocada da família é derivada das impressões imaginárias e 

sensoriais do menino. A perspectiva da criança é contaminada pelos efeitos da febre, do 

sono e de uma imaginação que seleciona e transfigura certos traços do real. Veja-se, por 

exemplo, a constituição da figura do tio, cuja voz é descrita como capaz de causar 

tempestades de vento: 

 

A voz do tio se fala virado para o lume, um sopro de tempestade dobra 

as chamas. [...] gesticula, fala cada vez mais alto. [...] O colete de riscas 

amarelas [...] estica, encolhe, incha: um fole que gera o furacão. [...] 

Além da voz destruidora, o voo dos papéis [...], o ranger da estante 

despenhando os livros; porcelanas a estilhaçar-se, malas que gemem, 

tinidos de conchas, sons incompreensíveis [...]. (OLIVEIRA, 2003, p. 

37-39) 

 

Em função dessa perspectiva imaginativa e sempre limitada ao materialmente 

observável, não temos, pois, uma descrição alargada das personagens, tampouco uma 

manifestação psicológica desenvolvida. O que temos são figuras constituídas por um 

traço ou um conjunto limitado de traços, tais como uma certa altura ou qualidade de voz, 

um gesto repisado ou um atributo físico marcante; os poucos índices que dão a ver cada 
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personagem estão necessariamente conectados à percepção individual do observador, que 

não hesita em admitir a precariedade da sua percepção: 

 

Quem terá respondido ao amigo da família: o pai? o tio? Nenhum sopro 

de vento (a atmosfera da sala continua calma): logo, foi o pai; embora 

a voz pareça demasiado impetuosa. (OLIVEIRA, 2003, p. 62) 

 

O cenário complexifica-se ainda mais pela participação de vozes e perspectivas, 

que, ao ultrapassarem o campo do homem e da criança, tornam ineficazes quaisquer 

definições estritas quanto ao tipo de narrador e focalização. O capítulo XIX, por exemplo, 

abre com uma primeira pessoa que não se identifica com nenhuma dessas personagens 

masculinas:  

 

Sigo, sempre que me deixam, a linha divisória: não desejo ser neutra, 

mas indiferente (como disse). [...] Intrusa: a palavra explica muito, se 

puder entendê-la. Tecedeira dum fio alheio, aparecida por acaso e 

necessidade. (OLIVEIRA, 2003, p. 79) 

 

É significativo que tal personagem não identificada apresente-se como a “intrusa”, 

como se o fio até então tecido pelo homem e seus desdobramentos no tempo fosse agora 

tecido por mais uma mão – ou uma voz – que vem contribuir com sua parte na história. 

Por um aproveitamento particular dos dispositivos de ficcionalização, ainda 

assumem a instância narrativa personagens das representações artificiais criadas pelas 

figuras do núcleo familiar. Assim é que, através do recurso a que Genette chama 

metalepse – tropo que aponta originalmente para uma transferência ou um cruzamento de 

níveis –, os camponeses peregrinos, cavalos, bois e carneiros que povoam o desenho da 

criança também são convidados a dar seu testemunho: 

 

Na projeção imóvel, camponeses, cavalos, bois, carneiros, começam a 

falar. [...] Falaremos do fogo. Nós, os camponeses, em último lugar [...]. 

Antes, porém, uma advertência inicial sobre o escalonamento dos 

malefícios: fogo durante a vida; fogo depois da morte (pouca duração); 

e fogo toda a eternidade. Sequência que será respeitada. Falem os 

cavalos. 

Sofrer o ferro em brasa, as siglas tatuadas a lume. Forma de sadismo 

rural [...]. Cheiro a carne queimada, ferimentos perto da gangrena, 

cicatrizes que o frio acorda de vez em quando: nunca mais se esqueçam. 

[...] Queixam-se [os cavalos], maldizem o desenho [...]. 
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Só falaram do fogo (foste avisado desde o início). E fogo não falta no 

desenho. Altera as proporções, excita, queima, gera desavenças. 

Abusaste. (OLIVEIRA, 2003, p. 31-34) 

 

 

Entre outras vozes que se imiscuem na narração, essas têm a particularidade de 

denunciar o artificialismo do trabalho criativo e de empurrar a lógica da ficção em direção 

ao insólito, sem, contudo, renegar a postulação de uma realidade sócio-histórica. É que, 

assim como as personagens do núcleo secundário de Uma abelha na chuva, as figuras 

que nascem do desenho da criança podem ser lidas sob o ponto de vista da oposição 

fundamental entre explorado e explorador – oposição que, em última instância, confere a 

costura ideológica à obra. Ao queixarem-se e maldizerem a paisagem de fogo a que as 

submeteu a criança, camponeses peregrinos, bois, cavalos e carneiros sugerem, ao mesmo 

tempo, uma oposição de classe em relação às personagens da casa e a iminência da 

transição para uma nova ordem: “Qualquer dia a canga (a paciência) acaba”, dizem os 

bois a sugerir que a riqueza dos exploradores, sustentada à custa dos explorados, encontra-

se em vias de extinção: “Esperança, vai havendo” (OLIVEIRA, 2003, p. 34). 

Para a narratologia clássica, enraizada sobretudo nas postulações de Gérard 

Genette, Jean Pouillon e Tzvetan Todorov, a focalização restringe-se ao nível do discurso. 

Não há personagens focalizadoras; é sempre o discurso do narrador que se restringe à 

percepção das personagens que movimentam a história. Essa concepção não compromete 

a aproximação crítica de Uma abelha na chuva se considerarmos a existência de um 

narrador heterodiegético que frequentemente restringe seu conhecimento totalizante à 

percepção das personagens. Em Finisterra, no entanto, a adoção desse modelo é inviável. 

O que garante a especificidade do universo narrativo é precisamente o cruzamento entre 

os níveis da história e do discurso, a justaposição de vozes e perspectivas de personagens-

narradoras e a constante hesitação entre quem fala e quem percebe. Nessa narrativa, não 

há um único narrador sobre o qual se possa dizer que restringe seu ponto de vista a uma 

ou outra personagem, ou que coordena uma multiplicidade de perspectivas: na complexa 

rede diegética da obra, a focalização é indissociável da própria composição das 

personagens e das suas formas particulares de ver e experimentar o mundo.  

Através de aproximações sempre limitadas, em que as sensações funcionam como 

ponto de ancoragem da fantasia e dos afetos, os narradores de Finisterra acabam por 

postular a impossibilidade de uma compreensão imparcial e totalizante. Tal postulação 

3701



 

 
 

dialoga com o questionamento das possibilidades de representação do mundo já 

anunciado em Uma abelha na chuva pelo recurso constante à restrição da história à 

percepção de uma ou mais personagens. Profundamente atingida pelas desilusões do 

século, pela crise do Neorrealismo e pelas radicais transformações experimentadas pelo 

romance, a obra de Carlos de Oliveira concretiza aos poucos uma nova concepção do 

literário, que, por assentar-se sobretudo na frustração da objetividade, efetiva-se nos 

modos particulares de construção da perspectiva.   
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