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RESUMO 

 

 

                     

A literatura, além do prazer, causa no ser humano reflexões e transformações no modo 

de pensar e agir. As histórias podem ser parecidas com a vida real ou fantasiosas, 

imaginárias, fora do comum. Nesse trabalho, o estudo gira em torno de dois contos: 

“Os cavalinhos de Platiplanto” e “A usina atrás do morro”, do escritor goiano José 

Jacinto Veiga. No primeiro conto, são discutidos os elementos insólitos, os fatos que 

rompem a fronteira com a realidade. Para a fundamentação teórica, vários estudiosos do 

gênero fantástico e do realismo maravilhoso forma acessados. Em “A usina atrás do 

morro” o estudo discute a opressão do ser, a dominação de um indivíduo sobre o outro, 

tanto no espaço físico como no emocional (a dominação influenciando na mudança de 

comportamento do ser), sob as teorias de Regina Dalcastagné (1996) e Michel Foucault 

(1987).  
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INTRODUÇÃO 

 

O presente estudo vem discutir a presença do insólito no conto “Os 

Cavalinhos de Platiplanto” e a questão do ser oprimido no conto “A usina atrás do 

morro” ambos da obra Os Cavalinhos de Platiplanto de José Jacinto Veiga. 

Pelo fato de o maravilhoso e o fantástico serem temas polêmicos e, às vezes, 

pouco aceitos pelos leitores, torna-se relevante o estudo sobre tal problema. É mais 

aceitável ao ser humano tudo que é racional, por isso quando as pessoas se deparam 

com uma obra que tem a presença do fantástico ou do maravilhoso muitos tendem a 

rejeitar. O realismo maravilhoso rompe com as fronteiras racionais do ser humano, 

dessa forma torna-se relevante pesquisar e discutir em torno do insólito. Antonio 

Candido se refere a José J. Veiga como um dos pioneiros dessa “ruptura do pacto 

realista” introduzindo em suas obras o insólito:  

Com certeza foi a voga da ficção hispano-americana que levou para este 

rumo o gosto dos autores e do público. Os seus adeptos são legião, mas bem 

antes de a moda se instalar José J. Veiga tinha publicado Os cavalinhos de 

Platiplanto (1959) – contos marcados por uma espécie de tranqüilidade 

catastrófica. (CANDIDO, 1987, p.211).  

 

Além disso, José J. Veiga (1915-1999) é um autor de literatura feita em 

Goiás, ainda pouco conhecido em nossas escolas, e até mesmo na Universidade, no que 

se refere a sua ideologia política.  Um estudo sobre sua obra contribuirá para sua 

divulgação no meio acadêmico.  

No conto “A usina atrás do morro” temos a questão do ser oprimido, 

vigiado, tolhido em seu próprio território.  O espaço e a situação do ser humano no 

conto são semelhantes ao vivido na época da ditadura. Esse tema, ditadura, é 
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inesgotável, pois como lembra Dalcastagné: “Esses romances
1
 são documentos 

imprescindíveis de um tempo que ainda não nos foi revelado por inteiro, de uma história 

que se tem de continuar fazendo, múltipla e indefinidamente.” (1996, p.17).   

A realidade narrativa de José J. Veiga é construída na contraposição entre 

dois universos, o cotidiano e o insólito, opostos entre si, entre os quais suas personagens 

podem ou não circular, podem ou não se manifestar no tempo narrativo, mas cuja 

existência e questionamento são a base do conflito narrativo. Este choque, em grande 

parte, é representado na ocorrência do fantástico na realidade cotidiana. Daí a opção 

pelo termo insólito: eventos que não sejam sobrenaturais, mas apenas estranhos, 

extraordinários. Por exemplo, a morte de um ente próximo, situação enfrentada por 

alguns de seus personagens infantis: mesmo sendo ela o que de mais comum acontece 

em nosso mundo, ela não o é para tais personagens, que a encaram pela primeira vez. É 

a relatividade de valores: para eles a morte é insólita, não comum em seu universo 

infantil.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Nesse caso, o conto “A usina atrás do morro”. 
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Capítulo 1 

PERCORRENDO TEORIAS DO GÊNERO FANTÁSTICO 

 

A crítica em geral caracteriza o insólito na obra de José J. Veiga, às vezes 

como o gênero fantástico; às vezes, aproximando do absurdo ou do alegórico e, 

finalmente, do realismo moderno. Observemos aqui algumas teorias sobre o fantástico e 

o maravilhoso. 

O tema fantástico é pesquisado e discutido por vários teóricos. O presente 

estudo será iniciado com o teórico Tzvetan Todorov, com Introdução a literatura 

fantástica (1992). Segundo Todorov (1992, p.30-31) quando se produz um 

acontecimento impossível de explicar pelas leis que regem o mundo que nos é familiar, 

estamos no coração do fantástico. A pessoa que percebe o acontecimento deve optar 

entre duas soluções: ou se trata de um acontecimento imaginário criado pela ilusão do 

pensamento ou o acontecimento é realmente parte da realidade sendo, assim, essa 

realidade regida por leis desconhecidas. Essa incerteza, o vacilo entre uma solução ou 

outra, é nesse momento que surge o fantástico. A experiência do fantástico acontece 

quando um ser que conhece apenas as leis naturais se vê diante de um episódio 

aparentemente sobrenatural, esse ser, por um momento, encontra-se entre o real e o 

imaginário, instando-se então a dúvida, o vacilo entre realidade e imaginação. 

Todorov (1992, p.31-32) recorre a algumas definições de filósofos e 

estudiosos do assunto como o russo Vladimir Soloviov, o inglês Montague Rhodes 

James e a alemã Olga Reimann. Soloviov e James defendem a teoria de que o fantástico 

surge quando o leitor vacila entre duas possibilidades de um acontecimento estranho, 

acontece por parte da personagem. Outros estudiosos franceses também são citados 

Castex, Louis Vax e Roger Caillois, as definições dos três teóricos franceses são 
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próximas, todos destacam como característica do fantástico o “mistério”, o 

“inexplicável, o “inadmissível”, que surge na vida real.  

Depois de discutir as definições dos teóricos, Todorov atenta para o fato de 

que a essência do fantástico está mesmo na vacilação. O ser, ou melhor, o leitor não 

pode acreditar totalmente nem desacreditar, a incerteza dá vida ao fantástico. O fato é 

que não apenas o leitor sofre a hesitação, mas também os personagens. É preciso haver 

uma integração entre leitor e personagens, assim frente a um acontecimento estranho o 

herói da história juntamente com o leitor será levado a uma vacilação entre explicações 

naturais ou sobrenaturais. Chegando ao fim da história o leitor ou o personagem 

decidirá por uma solução ou outra, ou seja, deve decidir se o acontecimento estranho é 

explicável pelas leis naturais ou se é preciso encontrar novas leis fora da realidade para 

esclarecer o fato. Ao fazer uma escolha estará deixando o fantástico para entrar no 

estranho ou maravilhoso. Conforme Todorov (1992, p.48) se o fenômeno for explicável 

e as leis que regem a realidade permanecerem intactas, a obra pertence ao estranho, mas 

se ao contrário fugir das leis naturais sendo necessário admitir novas leis entramos no 

gênero maravilhoso. O fantástico reside justamente na linha que separa o fantástico-

estranho do fantástico-maravilhoso.  

Como Todorov mesmo afirma, o fantástico é um “gênero evanescente” 

dura por pouco tempo, o momento de uma hesitação, um curto tempo entre o estranho e 

o maravilhoso. Entrando no território do estranho temos acontecimentos insólitos 

aparentemente sobrenaturais, mas que no final da obra esses fatos serão esclarecidos por 

explicações aceitáveis no mundo real. Enquanto no maravilhoso todos os fatos não são 

explicáveis pelas leis naturais (TODOROV, 1992, p.48).  

A professora Irlemar Chiampi (1980) em um excelente trabalho apresenta 

discussões em sua obra intitulada O realismo maravilhoso. Chiampi (1980, p.19) 
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explica que as novas narrativas surgidas entre os anos de 1940 e 1955, na literatura 

hispano-americana, quebraram com o modelo do realismo dos anos vinte e trinta. Pela 

complexidade de seus temas e a nova visão “mágica” da realidade o termo mais 

apropriado as essas novas narrativas é “realismo mágico”. O estudo e a discussão 

feita pela professora Irlemar Chiampi acontece em torno de temas da literatura hispano-

americana, como seu estudo do romance Los pasos perdidos de Alejo Carpentier, mas 

veremos que essas observações são aplicáveis também à literatura brasileira, inclusive a 

obra em estudo, Cavalinhos de Platiplanto de José Jacinto Veiga.  

As formas renovadoras apresentam soluções formais contemporâneas como:  

 

 
a desintegração da lógica linear de consecução e de consequência do relato, 

através de cortes na cronologia fabular, da multiplicação e simultaneidade 

dos espaços da ação; caracterização polissêmica dos personagens e atenuação 

da qualificação diferencial do herói; maior dinamismo nas narrações entre 

narrador e narratário, o relato e o discurso, através da diversidade das 

focalizações, da auto-referencialidade e do questionamento da instância 

produtora da ficção  (CHIAMPI, 1980, p.21).  

 

 

Diante dessas formas, o termo realismo mágico surge da preocupação de 

revelar uma “nova atitude do narrador diante do real”(CHIAMPI, 1980, p.21).  

Chiampi (1980, p.48) mostra através de consultas a dicionários, as acepções 

da palavra “maravilhoso. A definição lexical desse vocábulo contribui para criar um 

conceito em torno do realismo maravilhoso. Enquanto em uma acepção a etimologia de 

maravilhoso conserva algo de humano em sua essência, em outra foge dessa esfera 

entrando na dos seres sobrenaturais. Chiampi atenta para o fato de que não é uma 

questão de aproximação ou afastamento do humano, mas outra esfera, a não humana, 

sem explicação natural. 

O fantástico e o maravilhoso se aproximam por algumas características 

como:  



13 
 
 

 

 
a problematização da racionalidade, a crítica implícita à leitura romanesca 

tradicional, o jogo verbal para obter a credibilidade do leitor , razão de 

freqüentes confusões da crítica literária, compartilham os mesmos motivos 

servidos pela tradição narrativa e cultural: aparições, demônios, 

metamorfoses, desarranjos da causalidade, do espaço e do tempo, etc 

(CHIAMPI, 1980, p.52-53). 

 

 

                 Porém esses traços coincidentes não impedem que haja uma diferenciação 

em suas narrativas. O fantástico é definido através de um princípio psicológico que 

garantirá “a percepção do estético: a fantasticidade é, fundamentalmente, um modo 

de produzir no leitor uma inquietação física (medo e variantes), através de uma 

inquietação intelectual (dúvida)”. Chiampi mostra aqui uma definição diferente de 

Todorov (1992), para ela o teórico “descarta a inquietação emotiva do leitor, para 

favorecer a intelectual (a vacilação), diante de um acontecimento de dupla explicação 

(natural e sobrenatural)”(CHIAMPI, 1980, p.55). Assim através de um “efeito 

discursivo” o medo surge no leitor, um sentimento causado pela percepção diante do 

não-conhecido. 

Chiampi refere-se ao fantástico como “a poética da incerteza”, uma 

narrativa que tem como objetivo causar “estranhamento no leitor”, o realismo 

maravilhoso não tem como pretensão qualquer “efeito emotivo de calafrio, medo ou 

terror sobre o evento insólito”. No lugar do medo ou terror o realismo maravilhoso 

“coloca o encantamento como um efeito discursivo pertinente à interpretação não-

antitética dos componentes diegéticos”. Dessa forma o insólito deixa de ser o 

desconhecido e incorpora a realidade (CHIAMPI, 1980, p.59). 

Chiampi faz uma longa discussão conceituando o realismo maravilhoso, a 

observação a seguir traz ao leitor um entendimento claro desse conceito:  
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...enquanto na narrativa realista, a causalidade é explícita (isto é: há 

continuidade entre causa e efeito) e na fantástica ela é questionada 

(comparece pela falsificação das hipóteses explicativas), na narrativa 

maravilhosa, ela é simplesmente ausente: tudo pode acontecer, sem que se 

justifique ou se remeta aos realia  (CHIAMPI, 1980, p.60).  

 

 

 

Assim percebemos que enquanto no fantástico, discutido por Todorov 

(1992), o efeito do discurso causa a dúvida no personagem e no leitor entre o real e o 

irreal, Chiampi (1980) mostra que no realismo maravilhoso não há estranhamento por 

parte do personagem nem do leitor, os fatos insólitos acontecem de forma natural, sem 

questionamentos da realidade. Dessa forma “os personagens do realismo maravilhoso 

não se desconcertam jamais diante do sobrenatural, nem modalizam a natureza do 

acontecimento insólito” (CHIAMPI, 1980, p.61).   

Na busca da proximidade entre as ordens física e metafísica é necessário 

que o discurso realista-maravilhoso represente a realidade sendo confirmada com o 

verossímil da representação do maravilhoso. À representação dos realia, Chiampi 

denomina “narração tética” e a representação do maravilhoso “narração não-

tética”. Enquanto no realismo maravilhoso o “tético” e o “não-tético”, ou seja, a 

representação da realidade e a representação do maravilhoso acontecem de forma 

harmônica, sem opor as duas lógicas, no fantástico “o universo familiar e cotidiano é 

convocado para instaurar uma contrariedade insolúvel com a ordem sobrenatural” 

(CHIAMPI, 1980, p.65).  

A autora cita a obra Cem anos de solidão (2003), de Gabriel Garcia 

Marques, como perfeito exemplo da conversão harmônica do real no maravilhoso e 

vice-versa. Em Cem anos de solidão o narrador inverte a “relação pragmática do leitor 

com a maravilha” através dos acontecimentos sobrenaturais narrados “com dados 

realistas: a ascensão de Remédios La Bella, a volatização do armênio na feira, a 
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levitação do padre Reyna...”. Em todos esses fatos os personagens não se assustam ou 

sofrem dúvidas contrariamente agem como acontecimentos comuns sem mistérios. A 

inversão da relação pragmática do leitor com a maravilha se dá através de fatos ou 

objetos reais como o gelo, a dentadura de Melquíades “diante dos quais os 

personagens ficam atemorizados, desconcertados ou fascinados” (CHIAMPI, 1980, 

p.66).   

Observando a discussão de Chiampi (1980) sobre o realismo maravilhoso 

podemos perceber várias características desse gênero no conto Os Cavalinhos de 

Platiplanto.  Por exemplo, quanto ao efeito discursivo, quando o menino entra na 

narrativa insólita não há um estranhamento nem medo por parte do narrador ou do 

leitor. Principalmente pela forma lírica que o conto é escrito, os vários diminutivos que 

surgem ao longo da história (cavalinho, pedrinhas, olhinhos, palminhas, vermelhinhos, 

corpinhos), como no realismo maravilhoso há um efeito discursivo de encantamento. O 

insólito, como relata Chiampi (1980, p.59), deixa de ser desconhecido e incorpora a 

realidade. Assim é no conto, o insólito, como a ponte que sobe, a música do bandolim 

que transporta o menino, os cavalinhos coloridos e que podem virar mosquitos, tudo é 

incorporado na realidade do menino, que quando acorda acredita ter vivido realmente 

aquele sonho. 

     Analisando a discussão de outra estudiosa do tema fantástico, Selma 

Calasans Rodrigues, encontramos a afirmação de que “a literatura pode usar uma 

causalidade mágica que se opõe à explicação oferecida pela lógica científica, mas ela 

não é mágica”(RODRIGUES, 1988, p.9). O termo “fantástico” está ligado ao que 

não existe na realidade, fatos e coisas criados pela imaginação. A autora cita A casa 

deserta de E. T. A. Hoffmann, como exemplo dessa causalidade mágica que não pode 

ser explicada pelas leis naturais, sendo então uma literatura fantástica. Também a 
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mesma explicação pode ser aplicada a Cem Anos de Solidão de Gabriel Garcia Marques. 

A cena descrita por Rodrigues em que a personagem Remédios sobe pelos ares envolta 

em um lençol, é tida como um fato que se explica “por uma causalidade totalmente 

arbitrária, do ponto de vista da verdade da ciência” (RODRIGUES, 1988, p.8).   

Rodrigues faz uma diferenciação entre “fantástico questionado” e 

“fantástico naturalizado”. No fantástico questionado há um “diálogo entre razão e 

desrazão”. Há uma hesitação no discurso narrativo entre o que é real e o que é 

imaginário que contamina o leitor. Vemos aqui o termo “hesitação”, citado por 

Todorov (1992), para ele o fantástico reside no vacilo, na hesitação entre o que é real e 

o que é sobrenatural. Enquanto no fantástico naturalizado não há questionamentos, os 

fatos sobrenaturais, como a subida aos céus de Remédios, acontece com naturalidade, 

sem comentários por parte dos personagens ou do narrador. Conforme Rodrigues “o 

discurso narrativo de Garcia Marquez transita do verossímil ao inverossímil sem 

interrupção, sem questionamento” (RODRIGUES, 1988, p.11-12). 

Essa aceitação do sobrenatural, dos fatos inexplicáveis no universo real, é 

denominado por Irlemar Chiampi (1980), como já vimos acima, de Realismo 

Maravilhoso. A mesma obra é citada por Chiampi (Cem anos de Solidão) como 

exemplo do realismo maravilhoso, em que o insólito é recebido sem estranhamento por 

parte das personagens ou do leitor. 

Continuando a discussão em torno do fantástico, Rodrigues cita Todorov 

(1992) retomando sua tese sobre o fantástico: “o fantástico se define a partir do efeito 

de incerteza e da hesitação provocada no leitor face a um acontecimento 

sobrenatural”(RODRIGUES, 1988, p.28). Lembra também da separação do gênero em 

“estranho”(quando é dada uma explicação racional ao sobrenatural) e 
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“maravilhoso” (quando o sobrenatural é aceito sem questionamentos). Apesar de 

admitir que o crítico russo contribuiu para os estudos sobre o fantástico, a autora 

considera a explicação de Todorov como algo “limitadora”.   

Logo, depois, refere-se a obra  O realismo maravilhoso, da professora 

Irlemar Chiampi (1980). Para Rodrigues o trabalho de Chiampi é importante por:  

 
...situar parte da nova narrativa latino-americana nessa tendência de um 

realismo maravilhoso dessa vez definido não a partir da maneira de perceber 

a realidade por parte do autor, e nem ainda pela qualidade “maravilhosa” 

da realidade americana, mas pela busca constante no próprio discurso 

ficcional (RODRIGUES, 1988, P.59). 

 

 

 

 Rodrigues (1988, p.66) comenta que a obra Cavalinhos de Platiplanto, de 

José J. Veiga, utiliza de um espaço alegórico e trata da relação “entre o opressor e o 

oprimido ou da possibilidade de viver a liberdade apenas no sonho”, como é o caso do 

menino personagem do conto em questão. Para a autora, o fantástico na obra de Veiga 

começa de forma leve, mas se adensa beirando o absurdo. Como bem lembra Rodrigues 

é uma obra literária aberta que oferece ao leitor “múltiplas possibilidades 

interpretativas” (RODRIGUES, 1988, P.66). 

Existem várias abordagens em torno da narrativa fantástica, veremos a 

seguir o estudo de Filipe Furtado. Furtado (1980) faz em seu estudo uma importante 

observação, o gênero fantástico não existe por si só em uma obra, mas surge a partir de 

“uma complexa teia de relações” com os vários elementos comuns a todos os textos 

literários. Segundo Furtado “é da rigorosa manutenção desse equilíbrio, tanto no plano 

da história como no do discurso, que depende a existência do fantástico na narrativa” 

(FURTADO, 1980, p.15). 
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Uma abordagem comum a todas as narrativas fantásticas é a aparição de 

seres, fatos ou acontecimentos aparentemente inexplicáveis. Porém essas manifestações 

não surgem em um mundo transformado, mas em um contexto “de uma ação e de um 

enquadramento espacial até então supostamente normais”( FURTADO, 1980, p.18). A 

citação do crítico Roger Caillois vem confirmar a discussão de Furtado:  

“... o fantástico é ruptura da ordem estabelecida, irrupção do inadmissível 

no seio da inalterável legalidade quotidiana, e não substituição total do 

universo real por um universo exclusivamente maravilhoso” (CAILLOIS 

apud FURTADO, 1980, p.19).   

 

 

Observando uma das características do fantástico, Furtado (1980, p.22-27) 

considera três tipos de sobrenatural: o negativo, o positivo e o religioso. Entre esses o 

sobrenatural negativo (que se refere ao mal, ao diabo ou fantasmas maléficos) seria 

considerado o mais adequado ao gênero fantástico. O sobrenatural positivo e o religioso 

devem ter participação na história para que a narrativa possa ser considerada fantástica. 

Assim, para Furtado, no fantástico a versão negativa deve sempre se destacar da 

positiva ou religiosa. Quando há o predomínio das outras, a narrativa tende-se ao 

maravilhoso ou estranho. 

De acordo com Furtado (1980, p. 34-35) para uma obra ser considerada do 

gênero maravilhoso é necessário, desde o início da narrativa, estar claro ao leitor um 

mundo completamente arbitrário as leis naturais. O espaço estabelecido, os fenômenos 

apresentados são caracterizados de forma contrária às leis da natureza, esses 

acontecimentos insólitos em nenhum momento pretendem se passar por fatos reais, é 

como se houvesse um pacto entre o narrador e o receptor (leitor) do enunciado. 

No gênero estranho todo acontecimento sobrenatural na narrativa é 

explicado de forma racional. Mesmo que inicialmente os acontecimentos ou 

personagens parecem inexplicáveis, logo será esclarecido de maneira lógica. 
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O fantástico, porém, é o único dos três gêneros que mantêm a duplicidade  

“meta-empírica”. A ambiguidade entre o mundo real e o irreal deve permanecer. Essa 

é considerada, de acordo com Furtado, a essência do fantástico, a capacidade de 

apresentar o sobrenatural de maneira convincente e estabelecer sempre o equilíbrio 

entre os dois mundos (sobrenatural e natural). Assim a narrativa fantástica deve 

estabelecer a dúvida no “destinatário do enunciado”. (FURTADO, 1980, p.35-36). 

Observemos as diferenças entre maravilhoso, estranho e fantástico 

apresentadas por Furtado:     

 

Enquanto o maravilhoso se decide por um mundo arbitrariamente alucinado 

sem aventar os motivos de sua escolha, o estranho mantém a incerteza 

durante um certo tempo, acabando por negar a existência de qualquer 

fenômeno alheio à vigência das leis naturais. Nenhuma narrativa neles 

integrada deixa, pelo menos no final, qualquer dúvida sobre o universo que 

encena. Só o fantástico não propõe qualquer saída para o debate, antes 

ampliando a indefinição ao fazer-se constantemente eco dela (FURTADO, 

1980, P.40). 

 

Ainda sobre o fantástico, o autor entende que para um texto ser considerado 

desse gênero deve ir além da instauração da ambiguidade deve mantê-la “ao longo da 

intriga, comunicando-a às suas estruturas e levando-a a refletir-se em todos os planos do 

discurso”. Observação esta que difere da classificação de Todorov que procura mostrar 

a hesitação como fator determinante para distinguir o gênero fantástico.  

Ao falar do verossímil no gênero fantástico, Furtado (1980, p.44) esclarece 

que tanto o maravilhoso quanto o fantástico levam o leitor a um universo em que o real 

sofre alterações, também nos dois gêneros não há explicação para que se estabeleça a 

ordem do real. Porém, contrariamente ao maravilhoso no fantástico, é estabelecida a 

dúvida se os acontecimentos são reais ou não. No maravilhoso fica claro que se está em 

um mundo sobrenatural, o receptor dessa narrativa não terá a menor dúvida disso. No 
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fantástico, mesmo que o texto apresente imagens, personagens e ações meta-empíricas, 

o receptor do enunciado não terá certeza se realmente está em um mundo sobrenatural 

ou não. Às vezes acredita estar perante o sobrenatural, às vezes encontra explicações 

lógicas aos acontecimentos insólitos. 

Ao discutir sobre a “falsidade do verossímil”, Furtado (1980, p.45) diz 

que para ele o fantástico é o gênero que mais se origina da falsidade. De forma velada a 

falsidade leva o leitor a acreditar que acontecimentos fantásticos não são possíveis no 

mundo meta-empírico. Através da verossimilhança a narrativa fantástica leva o receptor 

do enunciado a aceitar que a “subversão das leis naturais” é possível em um mundo 

“falsamente normal” (FURTADO, 1980, p.45). O verossímil na narrativa não 

estabelece a reprodução do real, mas ao que o senso comum considera ser o real. No 

fantástico a verossimilhança é orientada pela opinião pública e pelas regras do gênero 

(FURTADO, 1980, p. 46-48). 

Furtado atenta para o fato de que cada vez mais nota-se que a narrativa 

fantástica é “muito menos emancipada e convencional do que em regra deixa 

transparecer o falso liberalismo estético em que procura envolver-se” (FURTADO, 

1980, p.52). Ao contrário do que se imagina, mesmo que o gênero fantástico rompa com 

as leis naturais, fuja do pré-estabelecido, isso não quer dizer que vale tudo.             

Conforme explica Furtado (1980, p.65) a razão pode tornar-se um perigo 

para o gênero fantástico. Se para os elementos sobrenaturais de uma narrativa houver 

explicação plena, então se estabeleceria a “racionalização” de tais elementos, 

perdendo, assim, a ambigüidade entre o natural e o sobrenatural e o fantástico seria 

anulado na obra. Porém a racionalização da manifestação insólita pode ocorrer de forma 

parcial não comprometendo o fantástico, podendo até contribuir para a consolidação do 
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gênero na narrativa, pois sugere no leitor uma confiança “na imparcialidade do 

narrador”, fato importante para o estabelecimento da verossimilhança.  

Se por um lado os fatos insólitos forem explicados de forma racional 

tenderia para o estranho, por outro se não houver nenhuma tentativa de explicação da 

manifestação meta-empírica e dos acontecimentos sobrenaturais, e esses fatos forem 

aceitos sem estranhamento a obra inclinaria ao gênero maravilhoso. Assim a 

racionalização parcial ora pode contribuir ora pode desviar o gênero fantástico, mas 

Furtado mostra que na dose certa a explicação parcial de fenômenos aberrantes 

contribuirá para o equilíbrio do gênero e a sustentação da ambigüidade (FURTADO, 

1980, p.67).  Assim Furtado atenta para o fato de que a racionalização deve surgir na 

dose certa em uma narrativa, o seu equilíbrio favorecerá a ambiguidade da ação, 

contribuindo para o gênero fantástico. O autor lembra ainda que a racionalização, sendo 

plena ou parcial, deve ser empregada de forma verossímil para não causar uma 

incoerência à intriga.       
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1.1 – DISCUTINDO ALGUMAS TEORIAS SOBRE O GÊNERO CONTO 

 

Antonio Hohlfeldt (1981), em sua obra Conto brasileiro contemporâneo, 

recorre a vários teóricos para traçar uma interpretação crítica evolvendo a evolução, 

história e a situação do conto no cenário mundial e nacional. Segundo Hohlfeldt (1981, 

p.13) o crítico russo Vladimir Propp concentra no “estudo morfológico do gênero” e 

“conto maravilhoso”, o qual advindo dos contos populares e folclóricos. A escolha 

pelo maravilhoso, fantástico ou popular é justificada por ser esta uma forma mais 

simples que o chamado conto “literário”. Propp em seus estudos denomina que o 

“conto maravilhoso” tem como especificidade “partes constitutivas que podem ser 

transpostas de uma para outra, sem qualquer modificação narrativa estrutural, o que 

configura o que ele chama de “lei de permutabilidade””, dessa forma favorece um 

estudo segundo o qual é estabelecido um conceito básico de função: “a ação da 

personagem, definida do ponto de vista de sua significação no desenvolvimento da 

intriga” (HOHLFELDT, 1981, p.13). 

Outros teóricos, como Antonio Houaiss, Alceu Amoroso Lima, Luís 

Câmara Cascudo, concordam com Propp sobre a formação popular do conto.  Hohlfeldt 

lembra ainda Roger Bastide que afirma “o conto (...) nasce do povo e é feito para 

ele”. Assim tem-se o conto como uma forma oral nascida do povo, causos contados 

em volta das fogueiras em noites de luas claras. Essa forma narrativa surgida do 

coletivo oral, principalmente nas noites, segundo Hohlfeldt, favorece o elemento 

“maravilhoso” e “fantástico” (HOHLFELDT, 1981, p.14).  

Barbosa Lima Sobrinho, conforme Hohlfeldt (1981), diz que o conto como 

forma oral vem de longa data assim como a poesia, esta, porém, ao se apropriar do 
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metro tornou-se mais culta, seus compositores freqüentavam a aristocracia enquanto o 

conto permaneceu na sua forma simples, sendo contado em volta das fogueiras pelo 

proletariado. 

Após discutir as definições de vários teóricos, Hohlfeldt lembra que o conto, 

diferentemente do romance, não se constitui como “gênero próprio”, mas o que lhe 

diferencia é seu “caráter de ser ou poder ser contado”. Essa natureza de ser contado 

vem denominada em seu termo já que conto surge da “derivação do latim computare, 

segundo historia Massaud Moisés, significando “enumeração”, e que, com o correr 

do tempo, ter-se-ia especificado em relação a “acontecimentos” (HOHLFELDT, 

1981, p.15-16).  

Em torno do século XVI o termo “conto” começou a ser usado como uma 

característica literária, com a publicação de “Contos e Histórias de Proveito e 

Exemplo”, publicado em 1575 por Gonçalo Fernandes Troncoso. Porém, sua forma 

definitiva veio a ser estabelecida em 1812, com a publicação de “Contos para Crianças 

e Famílias” dos Irmãos Grimm, Jacob e Wilhelm. 

 Assim, o conto foi sofrendo transformações ao longo do tempo, com 

surgimento da prensa de Gutemberg iniciou-se a impressão das primeiras narrativas 

curtas. Logo depois, por volta do século XVII, veio a massificação do gênero através 

das publicações nos jornais. No Brasil, assim como na França, os jornais popularizaram 

o gênero, uma de suas primeiras publicações, em torno de 1841, foi “As Duas Órfãs”, 

de Norberto de Souza e Silva (HOHLFELDT, 1981, p.16-17). 

      Hohlfeldt (1981, p.18) discute sobre as várias definições, de vários 

teóricos, sobre o gênero conto, mas o primeiro estudo considerado “teoria do conto” 

foi feito por Edgar Allan Poe. Essa teoria surgiu a partir de um estudo crítico da obra 
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“Twice Told Tales” de Nathaniel Hawthorne. As principais características do gênero 

destacados por Poe são “a intensidade, resultante evidentemente de um bom domínio 

da brevidade e da unidade, buscando um “efeito único”, que seria a verdade”. 

Assim Allan Poe iniciou o estudo em torno do gênero conto. 

Discursando sobre os estudos de outro teórico, Mário Lancelotti, Hohlfeldt 

(1981, p.18) afirma que quanto a temporalidade o conto é sempre uma narrativa de um 

acontecimento do passado, mesmo que seja escrito com o verbo no tempo presente vai 

referir a uma ação já ocorrida. Ainda na linha de Lancelotti, o autor entende que na 

evolução do gênero há uma relação entre a industrialização e a técnica do conto. Hoje 

em dia o gênero conto cresceu e espalhou-se por toda parte ocupando assim um espaço 

importante na literatura. 

De acordo com os estudos de Massaud Moisés, Hohlfeldt (1981, p.19) 

explica que “o conto trabalha sobre um espaço restrito, um curto lapso de tempo, 

absoluta objetividade, indo direto ao assunto, sem deter-se em pormenores”. 

Diferentemente do romance, o conto possui uma única célula dramática, conforme 

prerrogativa de Massaud Moisés, buscando a unidade de ação e tom. Percebe-se, assim, 

que o conto é uma narração rápida para atender ao leitor que está sempre apressado, que 

não tem muito tempo. Um típico leitor dos tempos atuais, do mundo contemporâneo.  

Hohlfeldt (1981, p.20) finaliza sua discussão com Alfredo Bosi citando que 

“o gênero é um apelo constante à fantasia, ao jogo verbal, à invenção temática”.  

Em seu estudo sobre o gênero conto, Antonio Hohlfeldt (1981, p.79) 

classifica a obra de José J. Veiga junto aos contos rurais. Mas explica que os temas são 

variados a questão da classificação é mais uma função didática. A partir da década de 

40, na época pós-guerra, muitos contistas surgiram com os mais variados temas. Entre 
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os vários escritores e diferentes temas surge Murilo Rubião (O Ex-Mágico, 1947), 

Guimarães Rosa (Sagarana, 1946), entre outros, e José J. Veiga (Cavalinhos de 

Platiplanto, 1959).  

Na visão de Hohlfeldt (1981, p.94-95), o escritor José J. Veiga, tanto em 

suas obras de contos quanto nas novenas ou romances seus enredos giram em torno de 

um mesmo tema: o confronto entre um “mundo conservador” considerado 

equilibrado e outro que vem romper com esse equilíbrio, uma invasão, pode-se dizer. 

Outro tema constante também é a referência “de mundos infantis” ou narradores que 

se referem a fatos acontecidos no passado. O conto Cavalinhos de Platiplanto é um 

exemplo desse “mundo infantil”, o narrador refere-se a fatos acontecidos na infância.    

Hohlfeldt cita Temístocles Linhares que faz uma observação na obra de 

Veiga: 

 
O fantástico flui mais das coisas, da natureza, dos acontecimentos, entrando 

em comunicação com o mundo visível mais imediatamente, mais 

naturalmente, para mostrar sobretudo que o sentimento humano entra muitas 

vezes  em contato com os elementos elementares e que a terra, a água, o ar, 

os animais sobretudo são personalidades tão ativas quanto o eram para os 

filósofos pré-socráticos (LINHARES apud HOHLFELDT, 1981, p.96-97). 

 

 

 

                             Esse comentário de Linhares pode ser claramente ligado aos elementos 

do conto “Os cavalinhos de Platiplanto”, pois o fantástico flui justamente a partir da 

comunicação dos elementos da natureza, dos animais, mais precisamente do cavalinho, 

com a criança. Hohlfeldt discorda de Linhares na referência ao “maravilhoso” ou 

“fantástico” nos contos de Veiga, pois prefere denominar tais contos de alegóricos.  

Outra estudiosa do gênero conto é Nádia Battella Gotlib (1985), a autora 

comenta que contar estória é uma prática que vem de tempos remotos, há uns 4000 anos 

antes de Cristo, antes mesmo de a escrita ser uma tradição. Desde as estórias bíblicas o 
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conto veio percorrendo a nossa história e a história da nossa cultura, ao atravessar esse 

tempo foi se evoluindo. Também textos clássicos como Ilíada, Odisséia, e as Mil e uma 

noites resistiram por séculos e permanecem presentes até hoje em nosso meio 

(GOTLIB, 1985, p.6).  

Para Gotlib (1985, p.8-10) definir uma teoria do conto não é coisa fácil, pois 

muitos teóricos não aceitam uma teoria especifica para esse gênero. Embora a teoria do 

conto se imbrique com a forma geral da narrativa não há diferenciações especificas do 

gênero? Como existem características específicas do romance, do teatro, do cinema, por 

exemplo. Gotlib cita vários teóricos e contistas entre eles Mário de Andrade que define 

“em verdade sempre será conto aquilo que seu autor batizou de conto”(GOTLIB, 

1985, p.9).   

Gotlib (1985, p.11) apresenta três acepções da palavra conto definidas por 

Julio Casares: “1 – relato de um acontecimento; 2- narração oral ou escrita de um 

acontecimento falso; 3 – fábula que se conta às crianças para diverti-las”. Mas a autora 

lembra que contar não é apenas relatar já que o relato é algo acontecido trazido por 

alguém que tenha sido testemunha do fato, enquanto o conto não tem compromisso com 

o “evento real”. No conto não se refere apenas a algo acontecido, a realidade e a 

ficção associam-se sem limites. Gotlib (1985, p.12) cita Raúl Castagnino que 

sabiamente afirma “um relato, copia-se; um conto, inventa-se”.  Assim Gotlib vai 

discursando sobre o conto. A autora apresenta uma discussão sobre o conto 

maravilhoso, que seria, sobretudo a narrativa com personagens, lugares e tempos não 

determinados historicamente e conta “como as coisas deveriam acontecer” atendendo 

uma expectativa do leitor mesmo que fuja do universo real (GOTLIB, 1985, p.21). O 
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exemplo nesse sentido do maravilhoso seria estórias dO Chapeuzinho vermelho, As mil 

e uma noites. 

Gotlib finaliza sua discussão em torno do gênero conto afirmando que esse 

gênero ao longo do tempo vai se movimentando e transformando. Enquanto no modelo 

tradicional a narrativa era linear apresentando início, meio e fim, “a ação e conflito que 

passam pelo desenvolvimento até o desfecho, com crise e resolução final”, no modo 

moderno “a narrativa desmonta este esquema e fragmenta-se numa estrutura 

invertebrada” (GOTLIB, 1985, p.29). Esse modo deu-se a partir da Revolução 

Industrial e foi gradativamente se firmando. Fatos como “a complexidade dos novos 

tempos”, a “fragmentação dos valores” contribuíram para essa transformação no 

modo de narrar. 

Finalizando a discussão sobre a teoria do gênero conto, temos o argentino 

Julio Cortázar (1993). Cortázar (1993, p.148-149) declara sua predileção pelos contos 

fantásticos por se oporem a um falso realismo o qual acredita que todas as coisas podem 

ser descritas e explicadas. Mas mesmo preferindo os contos fantásticos, que é sua 

especialidade, acredita “que existem certas constantes, certos valores que se aplicam a 

todos os contos, fantásticos ou realistas, dramáticos ou humorísticos” (CORTÁZAR, 

1993, p.149).  

Cortázar acredita que o conto é um gênero de difícil definição, “tão secreto 

e voltado para si mesmo, caracol da linguagem”. Mas defende que não há leis para 

escrever conto, há “pontos de vista de certas constantes que dão estruturas a esse 

gênero tão pouco classificável”. Apesar de haver vários estudos de contistas, em toda a 

América, ainda não há uma antologia ideal sobre esse gênero literário, pois esses textos 

são trabalhos esparsos que não comungam entre si, mesmo assim todas as discussões 
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podem contribuir para se chegar a uma definição ideal sobre o gênero. Por ora é 

necessário “ter uma ideia viva do que é o conto, e isso é sempre difícil na medida em 

que as ideias tendem para o abstrato”. Segundo Cortázar o conto “se move nesse 

plano do homem onde a vida e a expressão escrita dessa vida travam uma batalha 

fraternal (...) e o resultado dessa batalha é o próprio conto”(CORTÁZAR, 1993, p. 

149-150). 

O conto é um gênero que toca o leitor com imagens, enquanto o romance 

está para um filme o conto está para uma fotografia. O fotógrafo assim como o contista  

 

sentem necessidade de escolher e limitar uma imagem ou um acontecimento 

que sejam significativos, que não só valham por si mesmos, mas também 

sejam capazes de atuar no espectador ou no leitor como uma espécie de 

abertura, de fermento que projete a inteligência e a sensibilidade em direção a 

algo que vai muito além do argumento visual ou literário contido na foto ou o 

conto (CORTÁZAR, 1993, P. 151-152). 

 

                 De acordo com Cortázar, um conto não é ruim ou bom pelo tema, mas pelo 

tratamento bom ou ruim que o contista dá a esse tema. O conto “é ruim quando é 

escrito sem essa tensão que se deve manifestar desde as primeiras palavras ou desde as 

primeiras cenas”. Elementos como significação, intensidade e tensão fazem parte da 

estrutura do conto. O elemento significativo reside no tema escolhido, um 

acontecimento real ou fictício (CORTÁZAR, 1993, p. 152). Para Cortázar “um conto é 

significativo quando quebra seus próprios limites com essa explosão de energia 

espiritual que ilumina bruscamente algo que vai muito além da pequena e às vezes 

miserável história que conta” (1993, p.153). 

O conto, quanto à extensão, é curto há uma brevidade no seu texto, mas 

quando é bom há uma abertura de significados. Um mesmo tema pode provocar 

diferentes significados, em um leitor poderá despertar enormes ressonâncias e em outro, 
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indiferença. Cortázar quer mostrar que “não há temas absolutamente significativos ou 

absolutamente insignificantes”. O bom escritor sentirá quando o assunto é um bom 

tema ou não, poderá ser um acontecimento banal ou um fato extraordinário, não há 

regra, “Todo conto é assim predeterminado pela aura, pela fascinação irresistível que o 

tema cria no seu criador” (CORTÁZAR, 1993, p. 155-156). 

Os elementos de intensidade e tensão estão ligados ao efeito que o conto 

provoca no leitor, um clima  

 

que obriga a continuar lendo, que prende a atenção, que isola o leitor de tudo 

o que o rodeia, para depois, terminado o conto, voltar a pô-lo em contacto 

com o ambiente de uma maneira nova, enriquecida, mais profunda e mais 

bela (CORTÁZAR, 1993, P. 157). 

 

 

                Cortázar mostra que “a intensidade num conto consiste na eliminação de 

todas as ideias ou situações intermediárias” de todos os rodeios e transições que no 

romance é permitido e às vezes até mesmo exigido. E a tensão “é uma intensidade que 

se exerce de maneira pela qual o autor vai nos aproximando lentamente do que conta”. 

Tanto a “intensidade da ação como a tensão interna da narrativa” são produto que 

fazem parte do ofício de escritor (CORTÁZAR, 1993, P. 157-158).   
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1.2 – A TEORIA DO GÊNERO E OS CONTOS DE JOSÉ J. VEIGA 

 

Retomando as discussões em torno do gênero conto, entre as quais 

Hohlfeldt (HOHLFELDT, 1981, p. 14) discute sobre o surgimento desse gênero como 

forma oral nascida do povo, uma narrativa coletiva contada em volta das fogueiras nas 

noites claras e analisando “Os Cavalinhos de Platiplanto” e “A usina atrás do 

morro”(VEIGA, 1988), pode-se verificar o modo como o narrador inicia os contos: 

“O meu primeiro contato com essas simpáticas criaturinhas...”(VEIGA, 1988, p. 27) 

e “Lembro-me quando eles chegaram”(VEIGA, 1988, p. 11) e durante toda a 

narrativa percebe-se uma aproximação com a forma oral contada em volta da fogueira. 

Outra característica citada por Hohlfeldt é quanto à temporalidade, o conto é 

sempre uma narrativa de um acontecimento do passado (HOHLFELDT, 1981, p. 18). 

Os dois contos (Os Cavalinhos de Platiplanto e A usina atrás do morro) assim como 

outros contos da obra Os Cavalinhos de Platiplanto, de José J. Veiga (1988), são 

acontecimentos do passado, o narrador retoma sua infância, algum tempo no passado e 

através das reminiscências da memória narra o acontecimento.  No conto “Os 

Cavalinhos de Platiplanto” o leitor percebe que a história aconteceu há muito tempo 

quando o narrador diz: “Meu primeiro contato com essas simpáticas criaturinhas deu-

se quando eu era muito criança” (VEIGA, 1988, p. 27). Em “A usina atrás do 

morro” o verbo usado pelo narrador no início do conto denuncia um acontecimento do 

passado: “Lembro-me quando eles chegaram.” (VEIGA, 1988, p. 11).  

Ainda na teoria de Hohlfeldt, a referência sobre a unidade de ação, no conto 

possui uma única célula dramática, o espaço é restrito, o narrador vai direto ao assunto 

(HOHLFELDT, 1981, p. 19). Em “Os Cavalinhos de Platiplanto”(VEIGA, 1988, 
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P.27) a célula dramática é a vontade do menino em possuir um cavalinho, o conto gira 

em torno desse assunto. O espaço varia apenas quando transcende a realidade 

instaurando o insólito. No conto “A usina atrás do morro”(VEIGA, 1988, p.11) a 

célula dramática é a vinda de estranhos para a pequena cidade alterando e perturbando a 

rotina dos moradores.  

Nas teorias citadas por Gotlib (1985) pode-se ressaltar as acepções da 

palavra conto definidas por Julio Casares: “relato de um acontecimento, narração oral 

ou escrita de um acontecimento falso, fábula que se conta às crianças para diverti-las” 

(GOTLIB, 1985, p.11). Gotlib atenta para o fato de que o conto, como relato de um 

acontecimento, “não tem compromisso com o evento real”, a realidade e a ficção 

transcendem os limites, assim não é necessário “averiguar se há verdade ou 

falsidade”, o que existe a partir de então é ficção, o mais importante é a “arte de 

inventar um modo de se representar algo” (GOTLIB, 1985, p.12). Todas essas 

características podem ser associadas aos contos de Veiga, ainda como lembra Gotlib 

(1985, p.12), não são apenas relatos de algo acontecido, realidade e ficção associam-se 

sem limites. No caso de Veiga o mundo real e o irreal se fundem durante a narrativa. 

  Nos contos de Veiga, deparamo-nos constantemente com a expressão 

“quando eu era criança”, “quando eu era menino”, “eu era ainda muito criança”, 

o passado retomado para contar as histórias, um recurso narrativo que remete-nos às 

histórias orais, prática comum no passado que era transmitida de geração para geração 

através dos mais velhos. 

Walter Benjamin (1994, p. 197-198) discute que a arte de narrar encontra-se 

em extinção, as pessoas não conservam mais a disposição de “intercambiar 

experiências”, pois “as ações da experiência estão em baixa”. Segundo Benjamin 
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“o narrador é um homem que sabe dar conselhos”, e ainda, “o conselho tecido na 

substancia viva da existência tem um nome: sabedoria”, hoje em dia as experiências 

não são mais comunicáveis e dar conselhos tornou-se fora de uso (BENJAMIN, 1994, 

p. 200).  

Ao lermos José J. Veiga percebemos que a arte de narrar a que se refere 

Benjamin é mantida em seus contos. O narrador retoma o passado e transfere ao leitor 

suas experiências e sabedorias “tecidas na substancia viva de sua existência”. Quando 

utiliza os termos recorrentes nas histórias orais traz à memória do leitor a experiência 

perdida de contar histórias. 

De acordo com Benjamin (1994, p. 205), a narrativa está ligada ao trabalho 

artesanal, “o narrador imprime na narrativa sua marca, como a mão do oleiro na argila 

do vaso”. Enquanto as pessoas teciam ou fiavam, ouviam histórias. Como hoje o 

trabalho manual, artesanal, foi substituído pela produção em série, perdeu-se também a 

prática de contar histórias. Nos contos veiguianos, o leitor percebe a marca do narrador 

que lembra as histórias ouvidas no passado. As expressões “quando eu era criança”, 

“eu era ainda muito criança”, no caso do conto “Os Cavalinhos de Platiplanto” a 

linguagem usada sempre recorrendo a diminutivos: “ferrinhos, parelhinho, cavalinho, 

pedrinhas, tristinho, calçadinha, portãozinho” entre outros, e ainda a palavras fora do 

comum como “platiplanto”, bem como a instauração do insólito, lembra-nos as 

histórias contadas pelos nossos antepassados.   

Finalizando essa discussão em torno do gênero conto, observamos a 

discussão de Julio Cortázar sobre a importância do ofício de escritor. Ao lermos os 

contos de Veiga percebemos esse “ofício de escritor” de que fala Cortázar (1993, 

p.157). Os contos de Veiga prendem a atenção de nós leitores, nos envolve e nos obriga 
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a continuarmos a lermos até o final. O tema tratado em “Os Cavalinhos de 

Platiplanto” ou em “A usina atrás do morro” (1988) faz parte do nosso cotidiano, a 

opressão, a impossibilidade de se fazer o que se tem vontade, mas o autor consegue dar 

uma significância ao tema que prende a atenção do leitor e ao final poderá provocar 

reflexões e transformações em seu modo de ver e agir na vida. 

Também a intensidade e a tensão citadas por Cortázar estão presentes nos 

contos veiguianos. Em “Os Cavalinhos de Platiplanto” percebemos a intensidade 

presente na “eliminação de todas as ideias, de todos os recheios ou fases de transição 

que o romance permite” (CORTÁZAR, 1993, p.157). No decorrer do conto não há 

descrição do espaço do local onde o menino está com seu avô, nem da fazenda Chove-

chuva, não se sabe nem bem o que aconteceu com o avô, apenas alguns nomes próprios 

surgem durante a história, o personagem principal e alguns dos seus próximos não 

recebe nome (o menino, o avô, a mãe) toda história gira em torno da vontade e da 

impossibilidade do menino de possuir um cavalinho.  

No conto “A usina atrás do morro” também as ideias são condensadas. 

Nada de relatos longos ou descrições de situações e lugares, a história se desenvolve em 

torno dos dois estranhos que chegaram à pequena e, até então, pacata cidade, o leitor é 

preso pela intensidade da história. E ainda a tensão obriga-o a continuar lendo até o 

final, o autor vai aproximando-o lentamente do que conta, a curiosidade de saber o que 

acontecerá com a cidade ou com os moradores prende o leitor até o final do conto.          

Assim, podemos perceber que todos os elementos, aspectos ou 

características discutidas por vários estudiosos do gênero conto estão presentes nos 

contos veiguianos, confirmando o autor como um grande e bom contista. 
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Capítulo 2 

 

AS NUANCES DO INSÓLITO NO CONTO “OS CAVALINHOS DE 

PLATIPLANTO”. 

 

José Jacinto Veiga, nascido no interior de Goiás, é considerado pelos 

críticos um dos maiores ficcionistas contemporâneos. Seu livro de estréia Os 

Cavalinhos de Platiplanto, publicado em 1959, é visto por muitos como sua melhor 

obra. Uma obra em que aparecem traços regionalistas, mas por sua temática que trata do 

homem e seus problemas atinge a ficção universal. Maria Zaira Turchi em um artigo 

sobre o autor diz:  

 
... a voz narrativa assemelha-se a do narrador primitivo da oralidade, próprio 

das histórias que vivem no sertão, que prendem a atenção dos ouvintes na 

força da fabulação. A presença desse substrato que estabelece uma 

especificidade regional, não o transforma, contudo, num regionalista no 

sentido restrito do termo (TURCHI, 2003, p.93-94). 

 

 

Ainda sobre o regionalismo, Agostinho Potenciano de Souza afirma que 

“Veiga busca o material de fundo da sua obra na paisagem goiana, distanciando-se, 

porém, do Regionalismo, por processos de construção inventiva (SOUZA, 1990, p. 27). 

Esse pano de fundo podemos observar no conto “Os Cavalinhos de Platiplanto” 

(VEIGA, 1988) no espaço e nos personagens. O conto se passa no espaço interiorano e 

na fazenda, os personagens são típicos desse contexto: o avô Rubem que promete ao 

neto um cavalinho, seu Osmúsio, o farmacêutico que atende em casa, Padre Horácio. 

Também os acontecimentos como a festa do Divino típica do interior goiano.  

Quando perguntado se nos Cavalinhos há muito do menino Veiga, o autor 

confessa uma certa influência de suas “experiências de infância”: “Embora eu não 
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estivesse fazendo autobiografia quando escrevia Os Cavalinhos – não faço nunca, pelo 

menos me vigio para não fazer – muito de minha experiência de infância entrou 

naqueles contos”(VEIGA, 1990, p.152)
2
. Porém, “os processos inventivos”, como o 

insólito, distanciam o autor do “regionalista no sentido restrito do termo”.  Veiga não 

restringe o material do conto apenas aos aspectos regionalistas, mas inova ao 

estabelecer um mundo imaginário paralelo ao mundo real. Nesse mundo imaginário, 

acontecem coisas que não seriam aceitas como normais no mundo natural como: o 

surgimento da fazenda Platiplanto com seus cavalinhos coloridos que existiam apenas 

ali, sendo impossível retirá-los daquele local, pois poderiam transformarem-se em 

mosquitos. 

  Potenciano, em seu estudo sobre o autor, comenta que há uma diversidade 

de “elementos fabuladores” nas obras de José J. Veiga, por isso encontramos na 

crítica uma variedade de classificações, entre eles o regionalismo goiano, realismo 

mágico, insólito, conto rural.  Também em relação aos gêneros não há uma definição, 

ora são contos, novelas, romance, ora são fábula, parábola, alegoria (SOUZA, 1990, 

p.26). Essa observação é claramente percebida pelo leitor que enveredar na leitura 

crítica sobre Veiga. Há uma pluralidade das denominações em torno da obra veiguiana. 

Potenciano (1990) atenta para o fato de que “as etiquetas de classificação, esbarram na 

insuficiência de delimitação de sua obra, embora encontre elementos que permitem 

essas interpretações – de modo particular, quando se referem a um livro só”(SOUZA, 

1990, p. 26). 

Porém, mesmo referindo a “um livro só”, como é o caso desse trabalho, 

que se refere a obra Os Cavalinhos de Platiplanto, encontra-se várias posições da 

                                                           
2
 Entrevista de José J. Veiga concedida, por escrito, a Agostinho Potenciano, apêndice no final de sua 

obra Um olhar crítico sobre nosso tempo: Uma leitura da obra de José J. Veiga, 1990. 
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crítica. Alguns denominam que o insólito em José J. Veiga aparece próximo ao gênero 

fantástico, às vezes do absurdo, do alegórico ou do realismo maravilhoso. Certamente a 

obra de Veiga é grandiosa e dispensa classificações, mas como diz Potenciano (1990) 

pode-se encontrar elementos que permitem interpretações. Então é o que se pretende 

fazer: encontrar elementos no conto “Os Cavalinhos de Platiplanto” que possibilitem 

interpretações do insólito quanto à proximidade do fantástico... ou do maravilhoso? Não 

se pretende aqui classificar ou delimitar o conto como maravilhoso ou fantástico, 

mesmo porque veremos que ora encontramos elemento fantástico ora maravilhoso. O 

interessante no conto é essa ambigüidade criada pelo autor.     

Mas é típico do ser humano classificar, nomear tudo que existe em nossa 

volta. O comentário de Mário Brito Silva talvez justifique essa necessidade de encontrar 

denominações para a obra de Veiga: 

 
As histórias de José J. Veiga, sejam quais forem os gêneros que pratique, 

enredam, intrigam, envolvem o leitor em embaraçantes lios, em enleios 

perturbadores. Daí a necessidade – urgente – de descobrir-lhes o significado, 

de compreender-lhes os símbolos. Provocativo, instigante, José J. Veiga 

impõe, suave e mansamente, esse exercício mental, por onde principia a 

fruição de raro prazer estético. 

 

   

O conto “Os Cavalinhos de Platiplanto” é uma narrativa que intriga e 

envolve o leitor pela presença de fatos irreais contados de um modo lírico pelo víeis de 

um narrador-menino. A história inicia-se com um narrador adulto em primeira pessoa, 

mas, através das reminiscências de sua memória, volta ao tempo de infância: “O meu 

primeiro contato com essas simpáticas criaturinhas deu-se quando eu era muito 

criança”(VEIGA, 1988, p.27).  

A partir dessa frase inicial, começa a história do narrador-menino que iria 

ganhar um cavalinho de seu avô Rubem da fazenda Chove-Chuva. Porém o avô 
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adoeceu, não pode cumprir a promessa ao neto. A fazenda fica sob os cuidados de tio 

Torim que jamais daria o cavalinho a ele. Então, diante da impossibilidade de realizar a 

vontade de ter o cavalinho, o menino entra em um mundo imaginário, acontecendo 

dessa forma o fantástico. O menino vai a uma fazenda nova, um homem denominado 

por major que esperava por ele, lhe mostra os belos cavalinhos coloridos que seu avô 

havia lhe deixado, no entanto, esses animaizinhos só poderiam viver ali na fazenda 

Platiplanto, se fossem levados para outro lugar virariam mosquito e voltariam voando.               

Veremos que, na obra de Veiga, o insólito surge de forma branda, os fatos 

cotidianos desenrolam normalmente, não há uma instalação de susto ou medo por parte 

das personagens. Alfredo Bosi comenta que Veiga “encrava situações de estranheza 

em um contexto familiar, que evoca discretamente costumes e cenas regionais” (BOSI, 

s/d, p.21). No conto em questão, o menino-narrador está esperando pelo cavalinho 

prometido pelo avô, então a mãe recebe uma carta e chorando diz ao menino que seu 

avô não morreu, mas estava muito mudado. O menino compreendeu que não ganharia 

mais o cavalinho prometido.  

No parágrafo seguinte o narrador-menino inicia dizendo: “Não sei se foi 

nesse dia mesmo, ou poucos dias depois, eu fui sozinho numa fazenda nova e muito 

imponente, de um senhor que tratavam de major” (VEIGA, 1988, p.31), desse ponto 

em diante coisas inexplicáveis na ordem natural do mundo começam a acontecer, 

instalando assim o insólito. A única pista que o leitor recebe para perceber a passagem 

do real para o irreal é uma ponte: “A gente chegava lá indo por uma ponte, mas não 

era ponte de atravessar, era de subir” (VEIGA, 1988, p.31). A ilustração da ponte foge 

aos moldes tradicionais, geralmente atravessamos uma ponte, porém o menino-narrador 

explica que não era uma ponte de atravessar, mas de subir. Assim a ponte estabelece 
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uma travessia do real para o imaginário, dessa parte em diante a história se passará 

através de fatos insólitos, entrando no fantástico ou no maravilhoso.  

Retomando aos teóricos aludidos, lembramos Todorov que relata o“âmago 

do fantástico” é “num mundo que é exatamente o nosso, aquele que conhecemos, 

sem diabos, sílfides, nem vampiros produz-se um acontecimento que não pode ser 

explicado pelas leis naturais deste mesmo mundo familiar” (TODOROV, 1992, p.30). 

Quando alguém se vê nessa situação deve-se optar entre duas opções ou os 

acontecimentos são frutos de sua imaginação ou a realmente ocorreu, mas não são 

explicados pelas leis que regem entre nós.  

Nesse momento, de acordo com Todorov (1992), instala-se o fantástico, no 

momento da incerteza da escolha entre uma ou outra opção. Ao ler o conto observamos 

que as situações vividas pelo menino acontecem no mundo que é exatamente o nosso, o 

mundo que conhecemos, mas são fatos inexplicáveis no mundo real. Como, por 

exemplo, o menino que tocava bandolim. Quando o menino-narrador atravessou a ponte 

encontrou-o “encostado numa lobeira olhando o bandolim” (VEIGA, 1988, p.32), era 

um menino normal que estava em um lugar, um espaço, um mundo que conhecemos. 

Mas ocorrem fatos inexplicáveis quando toca o badolim como: 

 
Colocou novamente o bandolim em posição, agora sem medo nenhum, e 

tirou uma música diferente, vivazinha, que me ergueu do chão e num instante 

me levou para o outro lado do morro. Quando a música parou eu baixei 

diante de uma cancela novinha, ainda cheirando a oficina de carpinteiro 

(VEIGA, 1988, p.32) 

 

 

 

 Percebemos, também, que o momento da incerteza surge no menino quando 

no final da narrativa depois de pensar muito decide não revelar o acontecido, pois 

podiam não acreditar e ainda rirem dele: “pensei muito se devia contar aos outros, e 

acabei achando que não. Podiam não acreditar, e ainda rir de mim;...” (VEIGA, 1988, 
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p. 35). Assim, podemos observar traços do fantástico no conto. Os mesmos traços são 

percebidos também no estudo de Furtado (1980), pois para ele os fatos inexplicáveis 

acontecidos na narrativa não surgem em um mundo transformado, mas em um contexto 

“de uma ação e um enquadramento espacial até então supostamente normais” 

(FURTADO, 1980, p.18).   

De acordo com Furtado (1980), o maravilhoso é estabelecido quando uma 

obra, desde o início, deixa claro ao leitor um mundo completamente arbitrário as leis 

naturais. Observando dessa forma não diríamos que o conto pode ser considerado do 

gênero maravilhoso, pois o espaço estabelecido inicialmente não é arbitrário as leis 

naturais, esse espaço torna-se arbitrário apenas na descrição da ponte que, 

contrariamente a visão pré-estabelecida, normalmente atravessamos e não subimos em 

uma ponte. Os fenômenos, sim, são contrários às leis naturais. Tudo é colocado ao 

narrador e ao leitor de forma natural, sem questionamentos. Nesse ponto, a 

caracterização do maravilhoso coincide com o que acontece no conto. Quando, por 

exemplo, o major diz ao menino que os cavalinhos não podiam ser levados de 

Platiplanto, pois: “se alguém algum dia conseguisse levar um para outro lugar, ele 

virava mosquito e voltava voando” (VEIGA, 1988, p.33), fato que não foi recebido 

com estranheza ou questionamento por parte do narrador, mas foi visto de forma 

natural: “Sendo assim eu quis logo ver esses cavalos fora do comum, experimentar se 

eram bons de sela.” (VEIGA, 1988, p.33).  

Segundo Furtado, a essência do fantástico é a permanência da ambigüidade entre 

o mundo real e o irreal, o sobrenatural deve ser apresentado de maneira convincente e o 

equilíbrio entre os dois mundos (sobrenatural e natural) deve ser mantido (FURTADO, 

1980, p.35-36). Durante a narrativa do conto “Os Cavalinhos de Platiplanto” 
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(VEIGA, 1988), mais ou menos no meio da história quando o menino recebeu a notícia 

de que seu avô Rubem não voltaria mais, o insólito entra de forma suave, como se nada 

de anormal estivesse acontecendo, como se a história continuasse da mesma forma que 

havia começado:  

 

Não sei se foi nesse dia mesmo, ou poucos dias depois, eu fui sozinho numa 

fazenda nova e muito imponente, de um senhor que tratavam de major. A 

gente chegava lá por uma ponte, mas não era ponte de atravessar, era de subir 

(VEIGA, 1988, p.31). 

 

 

                 Esse modo de entrar no mundo sobrenatural traz ao leitor a ambiguidade e a 

dúvida entre o mundo real e o irreal, essa duplicidade é mantida até o final do conto. 

Nos dois últimos parágrafos percebemos a permanência da ambiguidade e a dúvida 

entre o mundo real e o irreal: 

 

  Devo ter caído no sono em algum lugar e não vi quando me levaram para 

casa. Só sei que de manhã acordei já na minha cama, não acreditei logo 

porque o meu pensamento ainda estava longe, mas aos poucos fui chegando. 

(...) Pensei muito se devia contar aos outros, e acabei achando que não. 

Podiam não acreditar, e ainda rir de mim; e eu queria guardar aquele lugar 

perfeitinho como vi, para poder voltar lá quando quisesse, nem que fosse em 

pensamento.” (VEIGA, 1988, p.35) 

 

 

Nada comprova se Platiplanto, os cavalinhos coloridos e tudo mais que 

existia naquele lugar era do mundo real ou irreal. Não se sabe se era imaginação do 

menino, um sonho, ou se ele teve realmente contato com o sobrenatural e visitou esse 

mundo meta-empírico. Temos então a ambiguidade e a dúvida de que fala Furtado, e 

neste momento temos um conto do gênero fantástico. E ainda, de acordo com Furtado, 

no maravilhoso um mundo arbitrário é estabelecido desde o início e o estranho mantém 

a incerteza até certo ponto, apenas o fantástico não propõe qualquer saída, a incerteza 

permanece até o fim.  
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Assim, além de instaurar a ambigüidade, mantêm-na “ao longo da 

intriga” (FURTADO, 1980, p. 40). O que vem confirmar ainda mais a presença do 

fantástico no conto “Os Cavalinhos de Platiplanto” (VEIGA, 1988, p.27). 

Rodrigues (1988, p.11-12) discute o fantástico fazendo uma diferenciação 

entre “fantástico questionado e fantástico naturalizado”, o fantástico questionado há 

uma hesitação no discurso narrativo entre o que é real e o que é imaginário que 

contamina o leitor. Essa discussão é próxima à de Furtado que vimos acima sobre a 

ambigüidade e a dúvida. Então de acordo com os estudos de Rodrigues também se pode 

dizer que o conto em análise filia-se ao gênero fantástico.    

Reportando a Furtado, o autor esclarece que no maravilhoso o mundo 

sobrenatural é claramente exposto ao receptor da narrativa, ou seja, o leitor não tem 

dúvidas de que a história se passa em um mundo sobrenatural. Enquanto no fantástico, 

mesmo que o texto apresente imagens, personagens e ações meta-empíricas, o receptor 

não terá certeza se realmente está em um mundo sobrenatural ou não. Às vezes acredita 

estar perante o sobrenatural, às vezes encontra explicações lógicas aos acontecimentos 

(FURTADO, 1980, p 44).  

No conto em questão, temos a presença de imagens, personagens e ações 

meta-empíricas, como a ponte de subir, a música do bandolim que transportou o menino 

de um lugar para outro, os cavalinhos de todas as cores que se transformam em 

mosquitos, mas quando lemos ora acreditamos estar em mundo sobrenatural ora 

encontramos explicações lógicas para os acontecimentos insólitos, como por exemplo, o 

menino sonhou ou imaginou aquele mundo. O que se percebe é que mais uma vez 

encontramos características do gênero fantástico na narrativa.   

Mas se observarmos o fantástico pelo viés de Irlemar Chiampi (1980) não 

diríamos que “Os cavalinhos de Platiplanto” insere nesse gênero, veremos. De acordo 
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com Chiampi o fantástico produz no leitor uma “inquietação física (medo e variantes), 

através de uma inquietação intelectual (dúvida). O fantástico, através do “efeito 

discursivo”, diante da percepção do não-conhecido causa o medo no leitor (CHIAMPI, 

1980, 55). O evento insólito na narrativa fantástica (denominado pela autora como 

“poética da incerteza”) causa “estranhamento no leitor”, o realismo maravilhoso, 

ao contrário, no lugar do medo ou terror coloca “o encantamento como efeito 

discursivo”, assim o insólito deixa de ser o desconhecido e incorpora a realidade 

(CHIAMPI, 1980, p. 59). 

O insólito no conto em estudo em momento algum causa medo no leitor. O 

discurso usado pelo autor causa um efeito discursivo de encantamento e não de medo. 

Quando o menino subiu e atravessou a ponte, que é o elemento divisor do mundo real 

para o mundo irreal, os acontecimentos insólitos que surgem causam encantamento 

tanto no narrador quanto no leitor e não medo ou terror.  

Quando é convocado para ajudar os homens a tapar os buracos da ponte 

com pedrinhas sente um pouco de medo da altura e estranha o motivo da necessidade de 

tapar os buracos:“se os buracos ficassem abertos de noite muita gente ia chorar 

lágrimas de sangue”(VEIGA, 1988, p.31), mas não questiona nenhum dos fatos e 

aceita tudo com naturalidade, fazendo o serviço que lhe foi imposto, no final sente-se 

feliz e satisfeito. Vejamos o trecho logo após o menino descer da ponte: 

 

Quando desci pelo outro lado e olhei a ponte enorme e firme, resistindo ao 

vento e à chuva, senti uma alegria que até me arrepiou. Meu desejo foi voltar 

para casa e contar a todo mundo e trazê-los para verem o que eu tinha feito; 

mas logo achei que seria perda de tempo, eles acabariam sabendo sem ser 

preciso eu dizer. Olhei a ponte mais uma vez e segui o meu caminho, 

sentindo-me capaz de fazer tudo o que eu bem quisesse. (VEIGA, 1988, p.31-

32). 
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Para Chiampi, os fatos insólitos no realismo maravilhoso acontecem de 

forma natural, não há estranhamento ou questionamento por parte da personagem nem 

do leitor (CHIAMPI, 1980, p.61). O menino personagem aceita os acontecimentos de 

forma natural, sem nenhum estranhamento ou questionamento da realidade, essa forma 

de aceitação causa no leitor a mesma naturalidade com os acontecimentos. Então 

podemos dizer que o efeito discursivo provoca no leitor uma aceitação dos fatos 

insólitos no conto, assim esses fatos deixam de ser o desconhecido e incorporam a 

realidade.  

O menino incorpora os acontecimentos insólitos no mundo real de tal forma 

a acreditar que todos terão a mesma experiência vivida:  

 

Meu desejo foi voltar para casa e contar a todo mundo e trazê-los para verem 

o que eu tinha feito; mas logo achei que seria perda de tempo, ele acabariam 

sabendo sem ser preciso eu dizer  (VEIGA, 1988, p. 31-32).  

 

 

 

                  Essa aceitação dos fatos insólitos acontece durante toda a narrativa, por 

exemplo, quando o menino é transportado pela música do bandolim de um lugar para 

outro do morro, um fato que poderia causar espanto, estranhamento, inaceitável pelas 

leis do mundo real, mas tudo e recebido de forma tranqüila e natural:  

 

Colocou novamente o bandolim em posição, agora sem medo nenhum, e 

tirou uma música diferente, vivazinha, que me ergueu do chão e num instante 

me levou para o outro lado do morro. Quando a música parou eu baixei 

diante de uma cancela novinha, ainda cheirando a oficina de carpinteiro 

(VEIGA, 1988, p. 32). 

 

 

 Também, quando o menino recebe a notícia de que os cavalinhos só 

existiam ali, se fossem levados para outro lugar virariam mosquitos e voltariam voando: 

“Se alguém algum dia conseguisse levar um para o outro lugar, ele virava mosquito e 

voltava voando” (VEIGA, 1988, p.33).  Um acontecimento inteiramente inaceitável 
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pelas leis naturais, mas que é aceito sem nenhum espanto: “Sendo assim eu quis logo 

ver esses cavalos fora do comum, experimentar se eram bons de sela.” (VEIGA, 1988, 

p.33).  

E, ainda, os cavalinhos coloridos, fato totalmente arbitrário no mundo em 

que vivemos, pois não temos o conhecimento da existência de cavalos vermelhos, azuis 

ou amarelos, apenas as cores padrões conhecidas, pretos, castanhos, brancos, entre 

outros, mas para o menino tudo é natural e parece deixá-lo encantado: 

 

Do meio das árvores iam aparecendo cavalinhos de todas as cores, pouco 

maiores do que um bezerro pequeno, vinham empinadinhos marchando, de 

vez em quando olhavam uns para os outros como para comentar a bonita 

figura que estavam fazendo. Quando chegaram à beira da piscina estacaram 

todos ao mesmo tempo como soldados na parada. Depois um deles, um 

vermelhinho, empinou-se, rinchou e começou um trote dançando, que os 

outros imitaram, parando de vez em quando para fazer mesuras à assistência. 

(VEIGA, 1988, p. 34). 

 

 

 

Nesses exemplos percebemos a presença do realismo maravilhoso, pois 

como nos mostra Chiampi “os personagens do realismo maravilhoso não se 

desconcertam jamais diante do sobrenatural, nem modalizam a natureza do 

acontecimento insólito” (CHIAMPI, 1980, p.61). O personagem principal em nenhum 

momento parece assustar ou sofrer dúvidas, aceita os acontecimentos como se fossem 

comuns sem mistérios. 

Dessa forma, com toda a discussão apresentada, com os exemplos citados, 

queremos mostrar que o conto “Os Cavalinhos de Platiplanto” ora aparecem 

elementos insólitos caracterizando o gênero fantástico ora caracterizando o realismo 

maravilhoso, o que comprova a ambiguidade entre os dois gêneros presentes no conto. 

Essa ambiguidade não deve ser um problema, ao contrário, traz autenticidade e 

pluralidade de denominações na obra veiguiana.     
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Capítulo 3 

A OPRESSÃO DO SER 

 

A obra Os Cavalinhos de Platiplanto tem como data de sua primeira 

publicação o ano de 1959, portanto, antes de se instalar a ditadura militar no Brasil. Mas 

certamente, bem antes, já havia se instaurado o clima de opressão, de invasão do espaço 

físico e da vida das pessoas. Essa opressão e invasão podem ser percebidas no conto 

“A usina atrás do morro” (VEIGA, 1988, p. 11), o qual faz parte da obra citada.  

Regina Dalcastagné (1996) faz uma análise de algumas obras, entre elas 

Sombras de reis barbudos, de José J. Veiga, que tem como tema a opressão vivida na 

época da ditadura. Segundo a autora a escolha das obras deu-se pelo fato de que são 

romances “que se propõe esmiuçar a vida sob a opressão, seus caminhos possíveis, 

seus desvios” e não “trazem a ditadura apenas como pano de fundo para o 

desenvolvimento de outras tramas” (DALCASTAGNÉ, 1996, p.16). 

De acordo com a pesquisadora, as obras literárias, no caso os romances 

escolhidos para análise, são documentos importantes de uma época sobre a qual ainda 

não se tem o conhecimento de tudo que ocorreu, também são partes “de uma história 

que se tem de continuar fazendo, múltipla e indefinidamente” (DALCASTAGNÉ, 

1996, p.17). 

Alguns autores, que discutem sobre a arte a serviço da sociedade, são 

citados por Dalcastagné. Lukács acredita que os artistas devem saber utilizar as crises 

surgidas na sociedade para refleti-las na arte. E “depende dos artistas mostrar quanto 

de liberdade eles são capazes de encontrar na necessidade inelutável e em que medida 
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podem utilizá-la livremente e de modo fecundo para eles mesmos e para a arte” 

(LUKÁCS apud DALCASTAGNÉ, 1996, p.21).  

A prosa faz sentido apenas em um regime democrático, dessa forma ao 

defender a democracia estaria defendendo sua própria arte. De acordo com Sartre 

“escrever é uma certa maneira de desejar a liberdade; tendo começado, de bom grado 

ou à força, você estará engajado” (SARTRE, apud DALCASTAGNÉ, 1996, p.21-22). 

Já Adorno é citado com uma opinião diferente em relação à arte. Segundo 

Dalcastgné, para Adorno 

 

A arte vive como que sobre uma encruzilhada. Ao mesmo tempo em que a 

aponta como um dos poucos lugares “em que o sofrimento pode ainda 

encontrar sua própria voz e consolo, sem se ver imediatamente traído”, ele 

lembra a possibilidade, sempre presente, da sublimação do horror por meio 

da estilização estética. A representação artística da dor acabaria atribuindo 

“algum sentido a um destino imponderável que jamais o teve; 

transfigurando-o e retirando um pouco de sua monstruosidade”, o que 

levaria a uma nova injustiça contra as vitimas. Isso, por si só, condenaria a 

arte engajada (DALCASTAGNÉ, 1996, p.22). 

 

 

 

Walter Benjamin (1994), também, discursa sobre a arte como função social. 

Para ele a obra não pode perder sua qualidade literária ou então não atingirá seu 

objetivo social. De acordo com seu ponto de vista os fatores relacionados ao 

engajamento e qualidade artística devem estar sempre associados, pois “a tendência de 

uma obra literária só pode ser correta do ponto de vista político quando for também 

correta do ponto de vista literário”. E ainda, “a tendência política correta de uma obra 

inclui sua qualidade literária, porque inclui sua tendência literária (BENJAMIN, 1994, 

P.121). Benjamin afirma “que uma parcela substancial da chamada literatura de 

esquerda não exerceu outra função social que a de extrair da situação política novos 

efeitos, para entreter o público”. (BENJAMIN, 1994, p. 128).  
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Ou seja, nada contribuiu para provocar reflexão e transformação na 

sociedade. Mas Dalcastagné mostra que Benjamim não abandona a arte em uma 

encruzilhada, como Adorno, ele sugere que o autor se junte ao proletariado e 

“participe na transformação da sociedade por meio da transformação de sua própria 

arte”(DALCASTAGNÉ, 1996, p.23). Dessa forma, o autor se transforma em um 

produtor e servirá para orientar “outros produtores em sua produção”colocando “à 

disposição deles um aparelho mais perfeito”, pois como lembra “um escritor que não 

ensina outros escritores não ensina ninguém” (BENJAMIN, 1994, p. 132).  

Para Dalcastagné, não se pode apenas rotular os romances de engajados e 

destituí-los de seu sentido literário. São obras engajadas, pois buscam a denuncia social, 

contestam e criticam o autoritarismo e a brutalidade que estiveram presentes no país 

nessa época de horror. Por isso as obras literárias são documentos que resguardam a 

memória desse tempo de dor (DALCASTAGNÉ, 1996, p.25).  

Dalcastagné analisa o romance Sombra de reis barbudos (1980), de José J. 

Veiga, que tem como tema a opressão e a dominação do ser; o conto “A usina atrás do 

morro” da obra Os cavalinhos de Platiplanto, do mesmo autor, também traz o tema da 

opressão e do poder sobre o outro.  

A narrativa é feita em primeira pessoa em um tempo passado, como em 

outros contos. O narrador relata a história de uma cidade pequena que viu sua rotina se 

transformar da noite para o dia com a chegada de um casal estranho.  

No início, os moradores se entusiasmaram acreditando que a presença dos 

novos habitantes fosse trazer progresso para a cidade. Mas com o passar do tempo 

viram que não era bem isso, os estranhos não trouxeram nada de bom para a, até então, 

tranquila cidade. 
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 Enquanto na cidade Taitara, do romance Sombra de reis barbudos, a força 

do poder está na Companhia de Melhoramentos, na pequena cidade do conto o poder 

está nos estrangeiros da usina. Em Sombra de reis barbudos a Companhia constrói 

enormes muros para isolar a população, Dalcastagné comenta que  

 

Obstruir a comunicação é o primeiro passo para a opressão de uma 

sociedade. O isolamento faz surgir desconfianças, medos e até pretensões 

tirânicas que não existiriam caso os homens ainda se sentissem interligados, 

solidários uns com os outros (DALCASTAGNÉ, 1996, P. 103). 

 

 

 

                   Sabemos que a língua é o maior instrumento de comunicação. Em “A 

usina atrás do morro” os estrangeiros falavam uma língua diferente, os habitantes não 

conseguiam entender o que falavam: “... eles ficavam bebendo, rabiscando papel e 

discutindo numa língua que ninguém entendia” (VEIGA, 1988, p.12), “... as cartas 

com certeza vinham em língua que ninguém na cidade entenderia” (VEIGA, 1988, 

p.13). 

A expressão do rosto, o cumprimento também são formas de comunicação, 

de cordialidade, mas os estrangeiros faziam questão de manter todos afastados:  

 

O que me preocupou desde o início foi eles nunca rirem. Entravam e saíam 

da pensão de cara amarrada, e o máximo que concediam a D. Elisa, só a ela, 

era um cumprimento mudo, batendo a cabeça como lagartixas (VEIGA, 

1988, p.12).  

 

 

Assim, os invasores da cidade mantinham o isolamento das pessoas através 

da língua, comunicavam entre si de um modo que ninguém na cidade entendia, então 

podemos dizer que no conto em questão a língua é o símbolo da divisão entre os 

estrangeiros e os habitantes. Esse distanciamento humano causava mistério e também 

medo: “Não sabendo o que eles faziam ou tramavam no sigilo de seu quarto ou no 
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mistério de suas excursões, tínhamos medo que o resultado, quando viesse, pudesse não 

ser bom” (VEIGA, 1988, p.12). 

A linha divisória aparece claramente na história, pois quando um morador 

juntava aos estrangeiros eram tratados como os do “outro lado”, veja quando o 

carpinteiro Estevão, mesmo contra sua vontade, vendeu a chácara para os dois 

forasteiros: “O primeiro a se passar para o outro lado foi o carpinteiro Estevão” 

(VEIGA, 1988, p.16). Depois quando Geraldo Magela vai trabalhar para os 

estrangeiros: “Geraldo também era agora do outro lado” (VEIGA, 1988, p.19).  

Todos que passavam para o “outro lado” mudavam de comportamento e 

perdiam a confiança dos seus amigos, veja o que diz o pai do narrador quando soube 

que Estevão havia vendido a chácara: “meu pai achou que não se devia dizer mais 

nada na frente de Estevão, pois não seria de admirar que ele estivesse contratado para 

espião” (VEIGA, 1988, p.17). Também a mudança de Geraldo quando foi, com seu 

caminhão, trabalhar para os novos moradores:     

 

Geraldo sempre fora amigo de todos, deixava a meninada subir no caminhão, 

trazia encomendas para todo mundo, e quando o padre organizava passeios 

para os alunos do catecismo, fazia questão de contratar Geraldo... (...) – agora 

ficava horas no bilhar jogando ou bebendo cerveja e zombando dos pexotes 

(VEIGA, 1988, p.18)    
 

 

Mesmo não aparecendo, o muro na cidade como símbolo da divisão, no 

meio do conto aparece uma cerca de arame que ficava em volta da chácara onde os 

estrangeiros moravam:  

 

Uma vez eu e Demoste saímos escondidos para apurar o que estava se 

passando na chácara, mas quando chegamos na crista do morro achamos 

melhor não continuar. Haviam levantado uma cerca de arame em volta da 

chácara, muito mais alta do que as cercas comuns, e de fios mais unidos, e 

vimos sentinelas armadas rondando (VEIGA, 1988, p.18).     
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Outro símbolo de divisão pode ser identificado no morro. Tudo acontecia 

atrás do morro, longe dos olhos população e muito bem vigiado por “sentinelas 

armadas”: “Desde que amanhecia até que anoitecia eram aqueles estrondos atrás do 

morro” (VEIGA, 1988, p.20). Mais a frente “E toda noite agora era aquele roído 

tremido que vinha de trás do morro” (VEIGA, 1988, p.21). As proximidades eram 

vigiadas e quem aproximasse era expulso a bala como “André gaguinho, que andara 

apanhando lenha do outro lado, fora alvejado com um tiro de sal na popa” (VEIGA, 

1988, p.18).    

 Michel Foucault em Vigiar e Punir (1987) discutindo sobre as formas de 

punição a um condenado apresenta o método dos reformadores. De acordo com 

Foucault, os modos, as técnicas ou as formas utilizadas não têm como objetivo 

reconstruir o “sujeito de direito”, mas o “sujeito obediente, o indivíduo sujeito a 

hábitos, regras, ordens, uma autoridade que se exerce continuamente sobre ele e em 

torno dele, e que ele deve deixar funcionar automaticamente nele” (FOUCAULT, 

1987, p. 106).  

Foucault mostra que de um lado havia o modelo de “cidade punitiva”, 

que era o poder penal presente em todo o espaço social, o indivíduo recebia sua punição 

perante toda sociedade, era  

 

um poder de punir que correria ao longo de toda a rede social, agiria em cada 

um de seus pontos, e terminaria não sendo mais percebido como poder de 

alguns sobre alguns, mas como reação imediata de todos em relação a cada 

um (FOUCAULT, 1987, p.107) . 

 

 

De outro lado a “instituição coercitiva” que punia o individual 

isoladamente: 
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Um funcionamento compacto do poder de punir: ocupação meticulosa do 

corpo e do tempo do culpado, enquadramento de seus gestos, de suas 

condutas por um sistema de autoridade e de saber; uma ortopedia concertada 

que é aplicada aos culpados a fim de corrigi-los individualmente; gestão 

autônoma desse poder que se isola tanto do corpo social quanto do poder 

judiciário propriamente dito (FOUCAULT, 1987, p.107).  
 

 

Ainda em relação do poder de um indivíduo sobre o outro, nesse ponto 

Foucault trata dos vários tipos de disciplinas. De acordo com sua discussão no decorrer 

dos séculos XVII e XVIII as disciplinas tornaram-se “fórmulas gerais de 

dominação”. Outros tipos já eram praticados (escravidão, vassalidade, monástica), mas 

 

O momento histórico das disciplinas é o momento em que nasce uma arte do 

corpo humano, que visa não unicamente o aumento de suas habilidades, nem 

tampouco aprofundar sua sujeição, mas a formação de uma relação que no 

mesmo mecanismo o torna tanto mais obediente quanto é mais útil, e 

inversamente (FOUCAULT, 1987, p.119). 

 

 

                 Dessa forma é formada uma “política de coerções” que visa manipular os 

gestos e os comportamentos de um corpo. Nasce assim uma “mecânica de do poder” 

para se dominar o corpo dos outros, “a disciplina fabrica assim corpos submissos e 

exercitados, corpos “dóceis”” (FOUCAULT, 1987, p.118-119). 

Segundo Foucault, os indivíduos devem cada um ter o seu lugar, deve-se 

também evitar agrupamentos para evitar comunicações desnecessárias, o 

comportamento de cada um deve ser vigiado para então “apreciá-lo, sancioná-lo, 

medir as qualidades ou os méritos”. Procedendo dessa forma terá como “conhecer, 

dominar e utilizar” (FOUCAULT, 1987, p.123). 

As discussões acima se fazem pertinentes pelo fato de que ao ler o conto 

“A usina atrás do morro” (VEIGA, 1988, p.11) veremos que o universo criado por 
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Veiga se assemelha às discussões de Foucault sobre a “cidade punitiva” e tudo que 

diz respeito ao poder de um sobre o outro.  

No início do conto, percebemos o “poder de alguns sobre alguns”, a 

desconfiança, insegurança diante dos desconhecidos instalados na cidade: “Vivíamos 

em permanente sobressalto” (VEIGA, 1988, p. 12).  Depois a situação complicou-se 

tornando uma “reação imediata de todos em relação a cada um”:“... ficamos 

vivendo numa cidade de mudos, só falávamos de noite em nossas casas, com as portas 

bem fechadas, e assim mesmo em voz baixa” (VEIGA, 1988, p. 24).  

Os habitantes da cidade estavam todos sob o poder coercitivo dos 

dominadores, até mesmo quem antes era representante do poder e da disciplina na 

cidade encontrava-se dominado, amedrontado, submisso, um corpo dócil: “O delegado 

estava assustado como coelho, piscava nervoso e repetia como falando sozinho” 

(VEIGA, 1988, p.24).  

Os estrangeiros contrataram espiões da própria cidade, um lugar que todos 

conheciam e confiavam uns nos outros agora tornaram-se suspeitos, ninguém sabia em 

quem confiar, a antiga cordialidade entre os habitantes havia desaparecido para dar 

lugar a desconfiança, como mostra Foucault o comportamento de cada um deve ser 

vigiado: 

 

Os espiões eram outra grande maçada. Não sei com que astúcia a Companhia 

conseguiu contratar gente do nosso meio para informá-la de nossos passos e 

de nossas conversas. O número de espiões cresceu tanto que não podíamos 

mais saber com quem estávamos falando, e o resultado foi que ficamos 

vivendo numa cidade de mudos, só falávamos de noite em nossas casas, com 

as portas e janelas bem fechadas, e assim mesmo em voz baixa.  

Eu estava perdendo a esperança de voltarmos à antiga vida, e já não me 

lembrava mais com facilidade do sossego em que vivíamos, da cordialidade 

com que tratávamos nossos semelhantes, conhecidos e desconhecidos 

(VEIGA, 1988, p.24-25). 
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Dessa forma, instala-se o autopoliciamento entre os habitantes da cidade. Os 

homens que aceitaram a oferta de trabalho dos estrangeiros tornaram “os do lado de 

lá” e os antigos amigos transformaram em novos inimigos: “e foi a última vez que os 

vimos como amigos: quando começaram a aparecer na cidade, ninguém os reconhecia 

mais” (VEIGA, 1988, p.22).  

Quando esses homens, os do outro lado, trabalhadores da usina, vinham na 

cidade causavam um espanto geral entre a população, pois “pareciam se divertir 

atropelando pessoas distraídas. Nem os cachorros andavam mais em sossego...”.  

Ninguém mais andava tranqüilo pela cidade, o medo dominou toda a população: “a 

impressão que se tinha era a de haver pessoas ocupadas unicamente em perturbar o 

nosso sossego, com que fim não sei” (VEIGA, 1988, p.23).   

Com todo esse alvoroço e sofrimento a população perdeu a graça pela vida, 

tornaram-se assustados e acuados em seu próprio território: “passávamos o dia com o 

coração apertado, e as noites em sobressalto. Ninguém queria fazer mais nada, não valia 

a pena” (VIERA, 1988, p.25). As pessoas desistiram da vida e o único homem, pai do 

menino-narrador, que tentou fazer alguma coisa acabou com um fim trágico:  

 

A notícia chegou antes do almoço. Uns roceiros que tinham vindo vender 

mantimentos na cidade encontraram o corpo na estrada, a barriga celada no 

meio pelas rodas de uma motocicleta (VEIGA, 1988, p.26). 

 

 

 

                    O conto termina com esse fim trágico, o agora sobre a opressão e um 

amanhã sem perspectiva. 

 Como nos lembra Dalcastagné “a obra de José J. Veiga é toda ela marcada 

pela discussão sobre a opressão” (DALCASTAGNÉ, 1996, p. 104), “A usina atrás do 
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morro” (VEIGA , 1988, p.11), traz elementos que posteriormente seriam retomados e 

aprofundados em Sombra de reis barbudos e A hora dos ruminantes (1982), os quais 

resgatam a esperança em um amanhã sem a opressão. 
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CONCLUSÃO 

 

No início desse estudo foi proposta uma discussão em torno do insólito no 

conto “Os cavalinhos de Platiplanto” e a questão do ser oprimido em “A usina atrás 

do morro”, ambos da obra Os cavalinhos de Platiplanto, de José J. Veiga.  

Não se pretendia encontrar uma definição ou uma classificação da obra de 

Veiga. O que se pretendia apresentar em “Os cavalinhos de Platiplanto” é que tanto 

podemos encontrar elementos do gênero fantástico quanto podemos encontrar 

elementos do realismo maravilhoso. Certamente a grandiosidade dos elementos 

narrativos, a pluralidade de significações e a universalidade dos temas ultrapassam 

quaisquer delimitações.  

Em “A usina atrás do morro” nos é mostrado uma discussão em torno da 

dominação do outro, da possessão do espaço físico e psicológico de um ser sobre o 

outro. Espera-se com essa discussão causar reflexão e transformação no modo de pensar 

dos leitores. 

E, finalmente, além das observações em torno dos gêneros fantástico e 

maravilhoso, da questão da opressão o que se pretende é trazer ao conhecimento de 

todos, o escritor José Jacinto Veiga. Um autor que discute os problemas do homem de 

forma profunda e universal.    
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