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ABSTRA CT: Considering the reader's integration with the reading object and the 
narrator's trajectory, the present wor k has as purpose the reading metafictional 
suggested in the Hunted " Story " IT of Lygia Fagundes Telles . This purpose has inside 
as direction the surprising construction of a  narrative of other. 
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0. Introdu ção 
 

Considerando a integração do leitor co m o objeto de leitura e a trajetória do 
narrador, o presente trabalho tem co mo finalidad e a leitura metaficcional implicitamente 
proposta no Conto “ A Caçad a” d e Lygia Fagundes Telles. Este propósito tem co mo 
direção o eng endramento surpreendente de u ma narrativa dentro de outra, determinando 
u ma construção em abismo . Fator que pode ser observado pelo próprio título do conto 
“ A Caçada” qu e se refere à narrativa interna e não ao texto externo , o qual para melhor 
entendi mento, será deno minado  moldura.  

 
1.Narrado r Fantástico 

 
 Preli minarment e, é i mportant e frisar qu e o conto em estudo enqu adra-se na 
categori a de fantástico , pois de acordo com Todorov (1973:31: 37) “ o fantástico é a 
hesitação experi ment ada po r u m s er qu e só conh ece as leis naturais, em face de u m 
aconteci mento aparent emente sobren atural”. Ou seja, “ A Caçad a” possui a característica 
determinante com relação a est e asp ecto qu e é o estranhamento. U ma certa dúvida em 
aceitar ou não o qu e está sendo  narrado  ou, considerando qu e “a hesitação  do leitor é, 
pois a primeira condição do fantástico”, a 2ª narrativa, especi ficamente almeja esta 
definição: 
 

Nos textos fantásticos o autor r elata acontecim entos que não são suscetíveis de 
acontecer na vida, se nos prendermos aos conhecimentos comuns de cada época 
no tocante ao que pode e ao que não pode acontecer .(Todorov, 1975:40) 

 
Isto é, na moldura, o relato ap resentado é possível de acontecer como algo aceitáv el 
dentro de nossa visão de mundo ou de conh eci mento real. No entanto, a 2 ª narrativa 
atrai o leitor para u ma viagem amplamente d esconhecida, levado po r u m n arrador 
sombrio. Neste caso percebe-se a existência de todo um arsen al persuasivo , co mo no 
início do Conto. Ou seja, n a formação d a moldura o narrador explicita e apresenta o 
pequeno espaço, valendo-se de sumários: 
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A loja de antiguidades tinha o ch eiro de u ma arca  de sacristia com seus panos 
embolorados e livros comidos d e traça. Com as  pontas dos dedos , o homem 
tocou numa pilha de quadros. Uma mariposa levantou vôo e foi chocar-se contra 
uma imagem  de mãos d ecepadas.(Telles, 1981 :23). 

 
Signifi ca qu e o narrado r, a partir de u m nív el extradiegético , apresenta u m 

determinado cenário, detalhando as condições dest e. Condi ções através das quais é 
possível visualizar toda a at mos fera criada p ara o estab elecimento de u m contato co m o 
leitor. Aquele que é convidado a apro xi mar-se por intermédio do movi mento de u ma 
câmera. Inici ando a focalização no modo panorâmi co e, posteriorment e aproxi mando-
se, de acordo com a si mbologia representada pelo vôo da mariposa que s ai da “ pilha de 
livros” para pousar em u ma “ imag em de mãos decepad as”, conduzindo o olhar do 
personag em para a i magem de São Francis co, confo rme informou a dona da loja. No 
entanto, o  movimento da câmera continua: 

 
Ele então voltou-se lentamente para a tapeçaria que tomava toda a parede do 
fundo da loja. Aproximou-se mais. A velha aproximou -se tamb ém .(Telles, 
1981:23). 
 

 Isto é, a câmera sai de u ma apro xi mação, afasta-s e e novamente fecha p ara u m 
objeto ou fato especí fi co, sobre o qual o personagem tem maior preferên cia e é o ponto 
central da n arrativa, no caso a tap eçaria que é fo calizada intensamente quando o 
narrador diz: “o homem estendeu a mão até a tapeçaria, mas n ão ch egou a tocá-la” 
(Telles, 1981-23). A intensidade do gesto reflete não só a curiosidade do person agem, 
como também explicita ao leitor a relevân cia daqu ele objeto. N a seqüên cia a 
personag em utiliza um discurso mod alizant e para manifestar suas dúvid as: “ parece que 
hoje está mais nítida...” (Telles, 1981:23). Não ap enas isto, mas também para dar início 
ao jogo indet erminado do tempo e do  esp aço . 
 Conseqüentemente e, de acordo co m G enette (SD: 31), que p ropõe que a 
“narrativa é u ma seqüên cia duas vezes tempo ral: há o tempo da coisa contada e o tempo 
da narrativa” , o personag em p assa a pert encer a dois planos distintos, notadament e: 
“ Em que tempo meu Deus! Em qu e tempo teria assistido a esta mesma cena. E onde?” 
(Telles, 1981:24). 
 Entretanto, o parágrafo seguinte supõe u ma 2ª narrativa. Aquela d e conteúdo 
interno, dentro da moldura, da qual faz parte, outro tempo e outro espaço. U ma narrativa 
construída subjetivamente p elo personag em e que é conh ecida pelo mes mo . Esta exclui 
o primeiro narrador. Neste instante percebe-se a indeterminação do tempo e este 
narrador utiliza u m discurso av aliativo para iniciar a sua história: “ Era u ma caçada. No 
pri meiro plano , estava o caçador de arco retes ado, apontando para u ma touceira espessa 
[...]”(Telles, 1981:24). Salientando -se que est a narrativa também segue a perspectiva de 
u ma câmera quando o narrado r diz “ no pri meiro plano”, depois prossegue fo calizando: 
“ Num plano mais pro fundo, o segundo caçador espreitava por entre as árvores do 
bosque [ ...]” (Telles, 1981:24). 
 Trata-se de outra história, aquela que vai narrar a rotina de uma caçada. A 
tapeçaria, velha conhecida do person agem, se con funde co m u m universo inexplicável e 
muito próprio  dos contos fantásticos. Esta história é finalizada com: 
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Poderoso, absoluto era o pri meiro caçador,  a barba violenta como um 
bolo de serpentes, os músculos tensos, à espera de que a caça 
levantasse para desferir-lhe a seta “(Telles, 1981: 24)”. 

 
No entanto, no parágrafo seguinte, o personag em se confunde com a caça: “ O 

homem respirava com es forço” (Telles, 1981:24). Neste momento ocorre u ma esp écie 
de interferência entre narrativas, ou u ma intersecção bas eada na proposta feita pelo 
narrador o  qual inicia outro  parágrafo, com o intuito de alterar o plano narrativo, mas 
faz uso desta ligação para sugerir u ma relação próxi ma. Ou seja, a caça poderi a ser o 
próprio homem. Portanto, não há uma d elimitação entre o pressuposto real e o 
fantástico. O que se pres encia é u ma fragmentação determin ada pelo fluxo de 
consciênci a: “ vagou o olhar pela tapeçaria que tinha a cor esverd ead a de um céu de 
tempest ade”.(Telles, 1981:24). 

Na seqüên cia, o narrador repassa ao p ersonagem u m dis curso mod alizante que se 
con funde co m o  monólogo interior quando  diz: “ Parece que hoje tudo está mais 
próxi mo [...]” (Telles, 1981:24). Em seguida, o ho mem reto ma o diálogo co m a dona da 
loja quando sugere a ela sobre a existência d e u ma seta e esta, com o gesto concreto de 
tirar e recolocar os óculos responde objetivamente, mas d e forma questionadora: “-Mas 
esse n ão é um bu raco de traça?” (Telles, 1981:25). 

 Quando ficou novamente sozinho, o homem emb renh a-se pelo fant ástico. 
Desligou-se dos gostos externos co mo, por exemplo: “ O homem deixou cair o cigarro. 
Amassou -o devagarinho na sola do sapato . Ap ertou os  maxilares numa contração 
dolorosa”.(Telles , 1981:25). Nesta solidão e renúncia percebe-se que o 2º narrador o 
conduz para a 2ª narrativa. Este abandona a moldura. Repetindo o amálgama cri ado para 
fundir n arrativas distintas com o monólogo interior e o flu xo de consciênci a: “Conhecia 
esse bosque, esse caçador, ess e céu-conh ecia tudo tão bem, mas tão bem! [...]” (Telles, 
1981:25). Ao final deste extenso parágrafo oco rre u ma indicação mais explícita da 
duplicidade d e narrativas, as qu ais sugerem u ma superposição  em nível metadiegético: 

 
Teria sido esse caçador: Ou o companheiro lá adiante, o homem sem cara 
espiando por entre as árvores? Um personagem de tapeçaria. Mas qual? (Telles, 
1981:25). 

 
 Esta é, portanto, u ma indagação b astante signi ficativa em qu e o personagem 
transita entre narrativas di ferenci adas e con funde-s e. Sua identidade não está b em 
definida. Supõe-se uma intriga entre narrado res, os qu ais utilizam-se do “homem” p ara 
tracej ar o esquema n arrativo. O person agem é induzido a tomar caminhos que se 
desencontram para criar falsas  pistas e falsas soluções que s e perdem em labi rintos. 
 
2. A  visualização  da red e 
 
 Concretament e, o  pri meiro indício p ara que se possa supor u ma abordagem 
metaficcional, ou seja, da fi cção qu e fala de ficção e d e todo o seu processo construtivo, 
já se encontra no parágrafo onde o narrador diz, atrav és de monólogo interior que 
poderia ter sido “ uma personagem de tapeçaria”. Além disso , há outra sugestão deste 
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aspecto quando o narrador, dando continuidade ao monólogo interior indica que “a 
caçada não passava de uma ficção ”. Depois d estas exibições ap arentemente 
desco mpromissadas, feitas  pelo narrador, a n arrativa intern a s e en cerra co m a saída do 
personag em de d entro da tapeçaria, pois de acordo com o narrador: “ Atirou a cabeça 
para trás como se o puxassem pelos cab elos, não , não fi cara do lado de fora, mas lá 
dentro, encrav ado no cenário!” (Telles, 1981:26). 
 A saída física do personagem de um esp aço para outro , sugere a alternânci a de 
narrativas e narradores . Inclusive, para provocar mais ainda a presu mida dúvida do 
leitor, o narrador joga a sua reflexão a respeito da categoria fi ccional fantástica neste 
ponto: 
 

Que loucura!...E não estou louco. Concluiu num sorriso desamparado. Seria 
uma solução fá cil. Mas  não estou louco .(Telles, 1981:16 ) 
 

Cert amente que estes pontos podem ser considerados co mo índice met aficcional, pois 
exp ressam de forma fragmentada a complexidad e do universo literário. 
 Mais adiante, dentro de u m emaranh ado sistema orient ado pelo flu xo de 
consciênci a, há u m trecho o qual explícita de forma ainda meio camu fl ada, as teias deste 
mes mo universo: 
 

O algodão abafava as risadas que se entrelaçaram nu ma red e es verdinhada, 
compacta, apertando-se num t ecido com manchas eu escorreram at é o limite da 
tarja. Viu-se enredado nos fios e quis fugir, mas a tarja o aprisionou nos seus 
braços. 

 
Isto é, neste t recho p erceb e-se um alto nível de signi ficação que pod e ser obs ervado 
pelos termos: “algodão”, “ entrelaçaram”, “tecido” e “ enredado”. Todos eles lemb ram a 
tapeçaria em si e todo o seu  pro cesso de produção. Antes da figu ra d a caçada existe o 
fundo  de tecido cru, criado  por meio de um tear, o qual junta os fios , ent relaçando-os 
para formar a estampa ou a figura. Processo este si milar ao da produção literária que vai 
entrelaçar estratégias d entro d e um enredo , ou  de u ma rede de fios cuid adosamente 
tecidos. Assi m, concluí mos qu e o homem era prisioneiro dos fios da tapeçaria, o que 
equivale dizer que era prisioneiro da 2ª narrativa, portanto, u m personagem de ficção 
naturalmente manipulado p elo 2 ª narrador.  
 Intrigante, no entanto , é o suposto reto rno do personag em à loja de 
antiguidades, apesar d e que o leitor, po rém, p arece ter dúvidas de que este tenha sequer 
saído de l á. Isto é, quando  o p ersonagem segue “ lívido entre os móveis” em direção à 
tapeçaria e rapidamente p ercebe que já está d entro d ela, de maneira efetiva. Aí oco rre 
algo no míni mo curioso que é a alternânci a de persp ectiva. Ou sej a, o person agem, a 
partir do  cenário, ou do espaço  interno da tapeçari a v ê a loja: 

 
E aquele cheiro de folhagem  e t erra, de onde vinha aqu ele cheiro? E  porque a 
loja foi ficando embaçada lá longe? Imensa real só a tapeçaria a se alastrar 
sorrateiramente pelo chão, pelo teto, engolindo tudo com suas manchas 
esverdinhadas. (Telles, 1981:27).  
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Portanto, el e já não  é mais o ho mem figurado no  mundo real externo, mas si m 
u m person agem de fi cção. Fazia agora parte de u m universo desconhecido e hostil. Sua 
atitude naquele instante foi  de t entar voltar, sair. Impossível: 

 
Quis retroceder , agarrou-se a um armário , ca mbaleou [...] S eus dedos 
afundaram entre galhos [...] Lançou em volta um olhar esgazeado: penetrara na 
tapeçaria (Telles , 1981:27). 
 

 Dentro do bosque representado na t apeçaria, o personagem novamente lan ça 
dúvidas sobre seu papel e ocorre uma perplexidad e natural quando o narrador reco rre ao 
monólogo interior para agu çar ainda mais o leitor em relação àquel a cena em foco: 

 
Era o caçador? Ou a caça? Não importava, não importava, sabia apenas que 
tinha que seguir correndo sem parar por entre as árvores, caçando ou sendo 
caçado (Telles, 1981:28). 
 

 A final de contas, onde estava? E qu em era? Não  há qualquer indício concreto 
sobre a determinação esp acial , tempo rária e de identidade. O flu xo do tempo e do 
espaço vai se perder quando oco rre a fusão de narrativas . E nesta co mbustão o 
personag em se torn a u ma figura sem rosto, quando o en redo p ara o qu al foi at raído se 
encerra. Agora el e faz parte definitivamente da t apeçari a. 
 Entretanto, qu ando se tent a fazer o caminho inverso, n ão é mais possível  
retroceder. A câmera que supostamente fo calizava as cenas aponta para u m 
congelamento de i mag ens. Assim, não  predispõe d e qualqu er instru mento p ara se 
afastar. A moldura, ou a pri meira n arrativa desaparecem, enred adas pelos fios d a trama 
da tap eçaria. 
 Além disso, co mo citado logo no início do conto, vou me report ar à i magem de 
“um São Francisco d e mãos decep adas ”. Este signo vem a tornear todo o conto, pois 
São Francisco de Assis, de aco rdo co m os princípios da Igreja Católica, é o Santo 
protetor dos ani mais e plantas. Portanto, de forma bastante sutil, a sua si mbologia é 
incluída na 1 ª narrativa, apesar de estar relacionad a ao ambiente d a caçada, ou seja, da 
tapeçaria, a segunda n arrativa. Acrescente-se também que a i mag em tradicional deste 
santo traz as  mãos ab ertas , apoiando p ássaros , nu m g esto de p roteção. Em vista disso, 
fi ca mais uma dúvida p ara reflexão , co mo resultado do estilo narrativo. Ou seja, co mo 
poderia São Fran cisco p roteger a “caça”, se tinha as mãos  decepad as? 
 
Conclusão 
 

Tendo em vista o que p ropõe Al fredo Bosi (1994:09) quando diz que “o 
contista é u m pescador de mo mentos singulares cheios de signi ficação” e que este 
“ explora no discurso ficcional u ma hora intensa e aguda d a percep ção ”, in fere-se que o 
conto “ A Caçada”, ant agoniza posições aparentement e an alógicas . Pois as narrativas 
que se interpõem não sufo cam quaisquer signifi cados . São antagônicas no sentido de 
utilização do  person agem; o seu estado psicológico e identidade. Mas podem ser 
observad as pela an alogia qu ando ambas permitem av anços e retrocessos na 
movi mentação do  foco narrativo. 
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Considerando assi m, estes  aspectos, a análise estrutural do conto fant ástico, a 
exemplo deste, não pode ser obtusa ou direcionada pelos aspectos explícitos. Mas, 
sobretudo, deve ser observada co mo um todo perceptivo. Ou seja, esta análise tem co mo 
princípio básico a observação det alhada das entrelinhas. De acordo co m a sutileza da 
proposta textual, é necessário primordial mente que se busque o que o  narrado r deixou 
de dizer. 

 
RESUMO; Considerando a integração do leitor co m o objeto d e leitura e a trajetória do 
narrador, o presente trabalho tem co mo fin alidade a leitura metafi ccional sugerida no 
Conto “ A Caçada” de Lygia Fagundes  Teles . Este propósito tem como direção a 
construção  surpreendente d e uma narrativa d entro de outra, 
 
PALAVRAS-CHA VE: Narrador; Mistério; Fant ástico; Narrativa; Abis mo. 
 
REFE RÊNCIAS BIBLIOG RÁFICA S 
 
BOSI, Al fredo. O  Conto Brasileiro Contemporâneo. São Paulo: Cultri x, 1994. 
GENNE TE, Jean G. Dis curso da N arrativa. Trad. Fernando Cab ral Martins. Lisbo a: 

Vega Universidad e, S.D. 
TELL ES, Lygia Fagundes . Mistérios (Fi cçõ es). Rio de Janeiro.Nov a Fronteira, 1981. 
TODORO V, Tzev etan. Introdução à Literatura Fantástica. São Paulo: Perspectiva, 

1975. 
 
 

Estudos Lingüísticos XXXIII, p. 332-337, 2004. [ 337 / 337 ]


