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RESUMO 

 
Esta pesquisa objetiva analisar os contos Miss Brill, de Katherine Mansfield, e 

Angústia, de Anton Theckhov, que envolvem contextos sociais acerca da Invisibilidade 

Pública e Humilhação Social (COSTA, 2004; GONÇALVES FILHO, 1998). Fez-se uso 

de uma metodologia de estudo qualitativa e de cunho bibliográfico, analisando os 

contos no contexto da Literatura Comparada (COUTINHO & CARVALHAL, 1994), em 

que se identificam aspectos relevantes da abordagem técnica, temas e estilo literário 

dos contos. Chegou-se à conclusão de que os autores priorizaram temas cotidianos, 

acontecimentos da narrativa, os sentimentos das personagens, entre outros aspectos 

para envolver o leitor em dois fenômenos sociais que são realidade na sociedade 

contemporânea e que se refletem em produções antropológicas – literatura – mesmo 

que escritas em tempo e espaço geográfico distintos. 

 

Palavras-chave: Miss Brill. Angústia. Literatura Comparada. Invisibilidade Pública. 

Humilhação Social. 
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ABSTRACT 
 

This research aims to analyze Katherine Mansfield's Miss Brill and Anton Theckhov's 

Anguish short stories, which involve social contexts about Public Invisibility and Social 

Humiliation (COSTA, 2004; GONÇALVES FILHO, 1998). A qualitative and 

bibliographical methodology of study was used to analyze the stories in the context of 

Comparative Literature (COUTINHO & CARVALHAL, 1994), in which the stories’ 

aspects of the technical approach, themes, and literary style are identified. It was 

concluded that the authors prioritized daily themes, events of the narrative, the feelings 

of the characters, among other aspects to involve the reader into two social 

phenomena that are part reality of contemporary society and therefore reflect in 

anthropological productions - literature - even though they were written in a different 

time and space. 

 

Keywords: Public Invisibility. Social humiliation. Comparative literature. Miss Brill. 

Misery. 
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INTRODUÇÃO 
          

O presente trabalho de pesquisa objetiva descrever e discutir a problemática 

da humilhação social nos contos Miss Brill, de Katherine Mansfield, e Angústia, de 

Anton Tchekhov, com foco na invisibilidade pública, questão que subsidiou a 

investigação, tendo como objetivos específicos: a) identificar aspectos relevantes da 

abordagem técnica, temas e estilo literário dos contos e; b) analisar os contos no 

contexto da literatura comparada.  

A problemática consiste em investigar como os contos narram, de maneira 

ficcional, a posição do ser humano sobre o seu próximo, buscando responder às 

seguintes questões norteadoras: o que ocorre para que o ser humano se veja como 

mero figurante de sua própria história? Até que ponto a literatura conseguiu expressar 

como a invisibilidade pública interfere na construção social do indivíduo? Como a 

humilhação social é interpelada no conto através da afetividade e vida social das 

personagens? 

A relevância do tema se dá por tratar-se de um estudo comparativo de dois 

contos que retratam situações cotidianas que, por vezes, passam despercebidas por 

pessoas que não se veem dentro dos quadros de humilhação social e invisibilidade 

pública, que acaba por se tornar algo normal aos olhos de quem não sofre as 

investidas desumanas por parte de uma sociedade dividida por classes.  

A decisão por pesquisar o tema surgiu da necessidade de se conhecer e 

entender a sociedade que oprime o ser humano, que valoriza mais o ter que o ser, 

sob influência de vivências no preconceito e na percepção de que as circunstâncias 

estão arraigadas na diferença social e econômica, criadas sobre vínculos de quem 

manda e quem obedece. Tais circunstâncias prejudicam e até quebram a virtude da 

comunicação que é inerente ao ser humano, fazendo com que o silêncio permaneça 

e o subalterno limite-se apenas a responder, “Sim, senhor”, “O senhor é quem manda”, 

“O senhor é quem sabe”, como ressalta Costa (2008, p. 20) se permitindo apenas 

obedecer.  

Quem manda, em geral, se acostuma a mandar, reduz seus pensamentos a 

ordens, limita o nível de comunicação, sem que haja uma interação positiva entre os 

atores do diálogo, ocorre uma comunicação limítrofe, retraindo aqueles que são 
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subjugados, presos por suas condições no organograma social devido aos cargos ou 

funções que ocupam.   

Mansfield (1920), autora do conto Miss Brill, se revela como escritora conhecida 

pela crueldade com seus personagens e com a personagem que dá nome ao texto 

não é diferente. Ela mostra uma mulher que vive aquém do mundo, imersa na solidão, 

como se fosse um corpo estranho que vagueia em meio à sociedade, sem procurar 

interagir com as pessoas, apenas como uma expectadora de sua história e dos outros, 

se satisfaz em assistir a tudo que acontece à sua volta passivamente. 

Ferreira, tradutor da versão utilizada para este estudo, vê a autora de forma 

mais sutil, acredita que os contos de Katherine Mansfield transcendem a banalidade 

do cotidiano, retratam situações que, quando analisadas, trazem à tona as verdades 

que as pessoas tentam encobrir acerca da natureza do ser humano, envoltas de uma 

epifania literária que revela ao leitor uma súbita sensação de entendimento ou 

compreensão da essência humana. Mesmo havendo um mínimo de ações, Mansfield 

envolve a personagem em situações de reflexões acerca de sentimentos de alegria, 

tristeza, confrontos internos que ocorrem cotidianamente, por isso, o leitor se encontra 

no âmago de seu discurso formado de clareza, simplicidade e concisão. 

A personagem do conto em questão é uma mulher de aparência não muito 

jovem, solteira, solitária, que saiu de seu país para viver em um estrangeiro. Sente 

prazer em realizar coisas simples como sentar-se em um banco de praça e observar 

as pessoas - mas não é qualquer banco - tem uma rotina definida de dias, gosta de 

sair de casa aos domingos, senta-se sempre no mesmo banco, usa sempre a pele de 

raposa (mesmo quando o clima não exige), cuida desse acessório e conversa com 

ele como se fosse uma pessoa, tem horários específicos, sente prazer nessas coisas 

simples e corriqueiras. Ela fica ali naquele banco apenas esperando a vida passar e 

observando as outras pessoas com as quais acontecem fatos que lhe inspiram 

emoção, como se ela fizesse parte da história de vida daqueles que ela se pôs a 

observar e, por vezes, até mesmo dá sua opinião, mesmo que silenciosamente, e em 

seu íntimo resolve as questões de outrem. 

As saídas aos domingos eram algo especial, seu acessório predileto, sua 

companhia constante, sua amiga de todas as horas (para conversar, desabafar, ficar 

brava) era a pele de raposa, guardada com muito carinho e cuidado em uma caixa 
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exatamente para essas ocasiões especiais. No entanto, a solidão que as aproxima, 

faz caminho na mente de Miss Brill. Ambas vivem isoladas, ela no seu quartinho, longe 

de tudo e todos e a pele na caixa, locais pequenos e apertados que fazem com que 

se sintam da mesma forma, por isso a personagem se identificava com o objeto que 

lhe trazia boas recordações. 

Tchekhov, na sua escrita literária do conto Angústia, procura retratar a 

realidade em seus textos, utiliza ironias e leveza, ao mesmo tempo em que mostra 

características exclusivas e se mostra indiferente às religiões por acreditar que não 

surtiam nas pessoas um efeito claro que as fizessem ser menos cruéis ou egoístas.   

A personagem estória em questão é um homem já de idade, que veio do campo 

para a cidade. Pela forma como se apresenta, dizendo que sua esposa seria a terra 

fria, conclui-se que ele é viúvo, trabalhava de cocheiro e substituía seu filho que o 

deixou precocemente. 

Iona tem uma rotina definida de trabalho: fica parado, sentado na boleia da 

charrete à espera de passageiros, imerso em suas preocupações diárias com o baixo 

valor que tem arrecadado e uma tristeza sem fim pela morte do filho. Além disso, 

sentia a necessidade de comunicar-se, algo que dificilmente conseguia pelo fato de 

não ser visto, sofrendo o fenômeno da “reificação/coisificação”1, sendo muitas vezes 

tratado como objeto de uso coletivo. Isso fez com que acontecesse um processo 

inverso em seu psicológico, de forma que passa a “personificar” o animal. Ao sentir o 

sopro do animal em suas mãos, Iona que a todo momento não recebeu gesto de 

atenção dos seus “iguais”, passa a ver naquele gesto do animal uma demonstração 

                                                

1 “A reificação configura-se como o processo pela qual, nas sociedades industriais, o valor 
(do que quer que seja: pessoas, relações inter-humanas, objetos, instituições) vem 
apresentar-se à consciência dos homens como valor sobretudo econômico, valor de troca: 
tudo passa a contar, primariamente, como mercadoria.” (COSTA, 2004, p. 45) 
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de atenção, de desejo em ouvi-lo, então, o velho desabafa, contando-lhe tudo que o 

angustiava até aquele momento. 

O gênero conto usado por Tchekhov e Mansfield apresenta características 

estruturais próprias que visam a representar a vida real em suas narrativas, assim 

como, possui elementos do romance, capazes de causar impacto no leitor, além de 

evidenciar situações cotidianas com criatividade.  

Analisar os contos de maneira crítica, buscando levantar pontos de interesse 

da pesquisa, com uma leitura psicossocial da condição das personagens é 

fundamental para a concepção dos retratos biográficos dos autores que orientam um 

diálogo sobre a invisibilidade pública e a humilhação social retratada nos textos 

analisados, fazendo com que o leitor busque em seu íntimo a compreensão do 

afastamento humano.  

Mesmo tendo sido escritos há quase um século, os contos de Anton Tchekhov 

trazem à tona a realidade vivenciada pela maioria das pessoas atualmente, revelando 

o despreparo emocional das personagens que se deixam influenciar por palavras e 

gestos de outras pessoas. Isso interfere na sua autoestima, resultando em momentos 

de dor, solidão, desagrado e profunda tristeza no decorrer das situações apresentadas 

em ambos os contos que, embora sendo de autores diferentes, apresentam 

características análogas. 

Bauman (2008, p. 70) analisa situações vivenciadas na atualidade e que estão 

presentes nos contos de Tchekhov e Mansfield, por exemplo, quando seres humanos 

se sentem rechaçados por uma sociedade que tende a se vangloriar de um 

crescimento econômico que, por outro lado, traz angústia, medo e insegurança para 

outros setores da sociedade. 

A estruturação desta pesquisa se estabelece em três vertentes: na primeira 

seção fundamenta-se o trabalho, apresentando a biografia de Katherine Mansfield e 

Anton Tchekhov, os autores dos contos Miss Brill e Angústia, que se encontram na 

íntegra na seção Anexo ao final da dissertação. É importante conhecê-los para que 

haja uma melhor compreensão da escrita utilizada por cada um desses autores.  

Na segunda seção, expõe-se a base teórica e conceitual da pesquisa, 

discutindo os conceitos de invisibilidade pública e humilhação social por meio de 

diálogos, em que a análise de resultados recai sob o nome da humilhação social e 
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invisibilidade pública nos contos, quando as personagens são colocadas na condição 

de oprimidas.  

Na terceira seção, analisa-se cada conto de maneira singular, explorando 

aspectos da abordagem técnica, os temas: exílio, imaginação e realidade, por 

conseguinte, o estilo literário. Os autores fazem uso apenas do artifício da prosa, 

construindo suas linguagens, permeadas pelo simplismo, dotadas de certa erudição 

entre o sociológico, o psicológico e o filosófico. 

A análise literária de contos, segundo Moisés, visa a clarificar pontos obscuros 

e limítrofes do texto: 

 
[...] creio necessário sublinhar que o campo da análise literária é o texto 
e apenas o texto, porquanto os demais aspectos literários e 
extraliterários (a biografia dos escritores, o contexto cultural etc.) 
escapam à análise e pertencem ao setor dos estudos literários, 
segundo conceituam René Wellek e Austin Warren em sua Teoria da 
Literatura. Entretanto, como já ficou assente, tais zonas limítrofes serão 
perlustradas sempre que o texto o requerer, a fim de clarificar pontos 
obscuros. E perlustradas apenas naquilo que interessa ao texto: o 
analista pode, por exemplo, excursionar para a biografia do autor, mas 
voltará obrigatoriamente ao texto, pois o núcleo de sua atenção sempre 
reside no texto. Em suma: o texto é ponto de partida e ponto de chegada 
da análise literária. (MOISÉS, 2007, p. 21) 
 
 
 

Massaud Moisés propõe que, no decorrer da análise mesmo que se caminhe 

para a exposição da biografia do autor, aspectos culturais envoltos nas cenas 

transcritas pertencem aos estudos literários e não à análise, logo se volta a atenção 

ao texto, que deve ser o início e o final de uma boa análise. Focar no texto em si é 

primordial, já que é ele que fornece os subsídios para a análise de fato, no entanto, 

nada impede que em alguns momentos da análise os aspectos extratextuais 

apareçam. 

Nessa perspectiva de método de interpretação de textos literários, far-se-á uso 

das teorias de invisibilidade pública e humilhação social realizada por meio de 

pesquisa bibliográfica mediante autores como Marx (1985), Costa (2004 e 2008) e 

Gonçalves Filho (1998), dentre outros. Esses estudos enriquecem a teoria de 

invisibilidade pública e humilhação social utilizadas para analisar os contos de 

Katherine Mansfield e Anton Tchekhov. Assim, contribuem para um entendimento 
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mais amplo dos contos e faz com que o leitor possa identificar-se com as 

personagens, percebendo que comumente algumas situações apresentadas no 

decorrer da leitura ocorrem no cotidiano e que, por vezes, as pessoas comuns as 

realizam mesmo que inconscientemente. Ao passo que é possível fazer uma 

autorreflexão sobre suas ações e reações frente ao outro. Ao destacar a invisibilidade 

pública, a pesquisa propõe discutir até que ponto esses fenômenos interferem na 

construção social da pessoa e busca esclarecer aspectos voltados à humilhação 

social e qual sua interferência na afetividade e vida social do sujeito. 

A pesquisa está organizada com uma abordagem qualitativa que, segundo 

Silva e Menezes (2001, p. 21), é fonte direta para coleta de dados, interpretação de 

fenômenos e atribuição de significados, teoria reforçada por Creswell: 

 
 
(...) a abordagem qualitativa (...) baseia-se em perspectivas 
construtivistas ou participativas. Utiliza estratégias de pesquisa como 
narrativas, fenomenologias, etnografias, estudos de grounded theory 
ou estudos de caso. O pesquisador coleta dados não estruturados e 
emergentes (...) (CRESWELL, 2003, p. 19-20). 
 

A análise do conteúdo das narrativas pressupõe interação entre os contextos 

em que se organizam, tornando a pesquisa de cunho bibliográfico que, segundo Cervo 

(1983, p. 55), deseja conhecer e analisar as contribuições científicas e culturais 

existentes sobre uma temática ou fenômeno e é concebida a partir de materiais já 

publicados. Essa perspectiva favorecerá a análise comparada da literatura dos contos 

Miss Brill, e Angústia, identificando aspectos relevantes da abordagem técnica, temas 

e estilo literário.  

A interseção dos textos está na invisibilidade pública e humilhação social 

percebidas mediante a análise comparada no sentido de responder ao 

questionamento: o que ocorre para que o ser humano, envolto em seus problemas 

pessoais, se esqueça de olhar para o lado, de ver seu próximo? 

A pesquisa caracteriza-se como bibliográfica porque é realizada a partir de 

registro disponível, visto que compreende situações de relevância na dinâmica das 
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relações sociais que interferem no relacionamento interpessoal, tornando-se, 

portanto, exploratória pelo fato de buscar informações acerca do objeto de estudo.  

Como instrumentos para obtenção dos dados foram utilizados os contos 

encontrados em sites na internet, traduzidos para a língua portuguesa2, para 

efetivação de uma leitura elaborada no sentido de construir conceitos relevantes sobre 

a temática do discurso, tendo como foco principal não somente a literatura comparada, 

mas, a forma como os autores organizaram o texto. Dessa forma, busca-se prover o 

leitor com uma visão ampla dos acontecimentos, trazendo à tona uma problemática 

que se amplia na sociedade atual.  

Para que se possa alcançar o objetivo desta pesquisa que gira em torno da 

análise literária comparada dos contos, busca-se localizar títulos que estejam ligados 

ao assunto. Portanto, apresenta-se nas referências autores que abordam discursos 

sobre humilhação social e invisibilidade pública. 

Utilizou-se como meio de análise dos contos, a literatura comparada, 

abordando aspectos que envolvem a técnica, os temas e o estilo literário de cada 

autor, revelando a singularidade de seus escritos.  

A expressão “literatura comparada”, de acordo com Coutinho e Carvalhal 

(1994, p. 175), surgiu no Brasil desde o final dos anos 1970, trata-se de comparar 

produções literárias. Esse método inclui em seu modo de investigação o uso de 

diferentes metodologias, tornando-se, portanto, multidisciplinar, pois oferece 

condições para ampliação da discussão a partir do tratamento de diversos objetos de 

análise. 

                                                

 
1 “Miss Brill” (1920), publicado em 04 de março de 2016. Disponível em: <http://contos-
katherinemansfield.blogspot.com.br/2016/03/miss-brill-1920.html>. “Angústia”, publicado em 
08 de janeiro de 2011. Disponível em: <http://www.vermelho.org.br/noticia/145066-1>. 
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A literatura comparada, enquanto método de análise, segundo Carvalhal, 

constitui uma ferramenta de grande relevância na investigação de fatores sociais, 

políticos e culturais, em sentindo abrangente, superando as incertezas por meio de 

interpretações fundamentadas que enriquecem a compreensão espontânea dos fatos 

analisados, sendo por definição: 

 [...] a investigação das hipóteses intertextuais, o exame dos modos 
de absorção ou transformação (como um texto ou um sistema 
incorpora elementos alheios ou os rejeita), permite que se observem 
os processos de assimilação criativa dos elementos, favorecendo não 
só o conhecimento da peculiaridade de cada texto, mas também o 
entendimento dos processos de produção literária. (CARVALHAL, 
2006, p. 87) 

A compreensão da literatura comparada, segundo Coutinho e Carvalhal (1994), 

traz como definição operacional de estudo literário comparativo a seguinte definição: 

Um exame de textos literários (incluindo obras de teoria literária e de 
crítica) em mais de uma língua através de uma investigação de 
contraste, analogia, proveniência ou influência; ou um estudo de 
relações e comunicações literárias entre dois ou mais grupos que 
falam línguas diferentes. (COUTINHO & CARVALHAL (1994. p. 300). 

Sempre houve certa tendência a se considerar que a Europa seria o centro das 

histórias da civilização humana, até mesmo da literatura comparada como atributo 

dependente da cultura de colonização europeia, mas obliterada a partir de novas 

pesquisas, surgindo assim variadas interpretações, que inevitavelmente se chocam 

na pura e simples comparação, seja entre textos ou técnica de autores. 

O inevitável paralelo, de 1820 a 1830, entre Shakespeare e Racine, 
pertence à crítica ou à eloquência; pesquisar o que o dramaturgo 
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inglês conheceu sobre Montaigne e o que dele transportou para seus 
dramas, é literatura comparada (GUYARD, 1959, p. 9). 

Comparar a escrita de Tchekhov, no conto Angústia, e de Mansfield, no conto 

Miss Brill, relacionando-as com a pesquisa de Fernando Braga da Costa, leva o leitor 

à reflexão de questões atuais, vivenciadas diariamente no seio da sociedade. Assim, 

utilizou-se nesta análise um conto inglês, um conto russo e uma pesquisa científica 

como comparativo de temas que indiscutivelmente estão presentes na sociedade 

brasileira.  

As obras literárias utilizadas, embora distintas, não propiciaram impedimento 

para que houvesse algo em comum na finalidade da abordagem, perfazendo um 

caminho que revela ideias diferentes que se correlacionam literariamente, a partir de 

autores que viveram épocas diferentes, que tinham abordagem técnica diversa, 

porém, compartilharam uma mesma temática de forma abrangente e atual. 

A literatura comparada é a história das relações literárias 
internacionais. O comparativista se coloca nas fronteiras, linguísticas 
ou nacionais, controla as trocas de temas, ideias, livros ou sentimentos 
entre duas ou várias literaturas (GUYARD, 1959, p. 15). 

Os contos de Tchekhov e Mansfield são estórias fictícias, escritas há quase um 

século, que ilustram significativamente a forma como as pessoas veem umas às 

outras: conforme o tipo de profissão que exercem.  

Wellek entende a literatura comparada como uma amplitude de ideias, 

revelando que não há como focar somente em um ponto, há várias vertentes que 

precisam ser investigadas.  
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A literatura comparada em seu objeto de estudo, seria formada de 
fragmentos incoerentes [...] o comparatista, neste sentido limitado, só 
poderia estudar fontes e influências, causas e efeitos, e seria 
impedido, até mesmo de investigar uma única obra em sua totalidade, 
uma vez que nenhuma obra pode ser inteiramente reduzida a 
influências externas ou considerada um ponto irradiador de influência 
sobre países estrangeiros apenas. (WELLEK in COUTINHO & 
CARVALHAL, p.109) 

Dessa forma, as obras não podem ser reduzidas a canais de influência de uma 

ou outra cultura, precisam ser compreendidas como campo de estudos de algo maior 

que interfere no entendimento da sociedade, observando a construção histórica da 

veia literária. 
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SEÇÃO 1: BIOGRAFIA DOS ESCRITORES 
 
1.1 Vida e obra de Katherine Mansfield 

Katherine Mansfield, também conhecida como Kathleen Mansfield Beauchamp 

nasceu em Wellington, Nova Zelândia, em 1888 e faleceu na França, em 1923. A 

escritora neozelandesa é a terceira de uma família de seis filhos, sempre muito 

inteligente, com grande criatividade, tinha como característica marcante de sua 

personalidade a língua afiada, por isso vivia envolvida em confusões.  

Essa característica nada impediu que se tornasse reconhecidamente uma das 

maiores escritoras de contos do mundo, pertencendo cronologicamente ao grupo 

constituído por autores de língua inglesa como Virginia Woolf, James Joyce, E.M. 

Forster, D.H. Lawrence que escreviam no modelo vitoriano. Tinha um grande 

diferencial, pois, apresentava habilidade de detectar aspectos comportamentais do 

ser humano de maneira diferenciada, tendo como referencial sua admiração pelas 

obras de Anton Tchekhov. 

De acordo com Andrade (2014, p. 30), a família de Mansfield era socialmente 

abastada, seu pai era comerciante e banqueiro, sua mãe devotada, vivia impaciente 

por causa das travessuras constantes da filha. Katherine, mudou-se para Karori, em 

1893, uma cidade pequena longe de Wellington, onde passou a maior parte da 

infância e escreveu seu primeiro conto, publicado na Revista The Lone Hand, aos 

nove anos de idade, quando ganhou um prêmio escolar com o texto The Sea Voyage. 

Alguns acontecimentos da vida de Mansfield foram importantes para que seus 

escritos se tornassem despojados de um falso moralismo social, muito visto nessa 

época. Seus contos, então, tornaram-se conhecidos pela liberdade de escrita. Na vida 

da autora houve fatos que apontam não somente o sucesso de sua vida profissional,  

mas, o fracasso na vida amorosa. 

Em 1898, a família retornou a Wellington onde passaram a morar em uma bela 

asa, que mais à frente serviu como fonte de inspiração para seus escritos. 

Em 1903 foi enviada a Inglaterra com as duas irmãs mais velhas onde 

frequentou o Queen's College de Londres.  
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Em 1906 retornou a Nova Zelândia quando se manifestou realmente o seu 

talento como escritora, tomada de uma consciência de liberdade moral impressa em 

seus textos profundamente originais.  

Em 1909 casou-se com George Bowden, com quem teve um breve 

relacionamento, pois passou apenas três semanas casada, logo se divorciou. Teve 

um de seus livros de sua primeira coleção de contos, In a German Pension, publicado 

em 1911, o qual revelava uma personalidade de difícil definição, com estilo 

originalmente influenciado por Tchekhov. No entanto, o livro não fez sucesso. 

Com o fracasso dessa publicação, ficou desestimulada, escreveu então uma 

nova estória que enviou para uma revista chamada Rhythm. Foi rejeitada, pois o 

editor-chefe e crítico inglês, John Middleton Murry, não estava interessado nos contos 

com as características que ela lhe apresentara, queria algo mais sombrio para 

publicar. Então, Mansfield escreveu The woman at the store, abordando doença 

mental e assassinato, como resultado ela recebeu muitos elogios e o editor-chefe 

classificou sua obra como “de longe, melhor estória mandada” para a Revista Rhythm, 

fato que fez com que se interessasse em conhecer Mansfield, indo encontrá-la 

pessoalmente em 1912. 

Publicou algumas obras como: The woman at the store (1912); How Pearl 

Button was kidnapped, também em 1912; Millie (1913); Something childish but very 

Natural (1914) e The little governess (1915), sempre sendo muito admirada por sua 

forma de escrever, demonstrando em seus escritos a liberdade que sentia dentro de 

si, sem se importar com o que poderiam falar a seu respeito, prezava sempre pela 

originalidade em seus textos. 

Seus escritos não foram poucos, procurava ser original de forma que suas 

obras tocassem as pessoas ao mesmo tempo que usava personagens para dar 

enfoque em situações cotidianas, em que concorda o crítico inglês Davin ressaltando 

que os contos de Mansfield eram comuns, mas alcançavam a eternidade temporal.  
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Seus contos são quase sempre comuns, o alcance raramente vai além 
do familiar, além das paredes, do jardim, da rua. Sua preocupação é 
com a experiência que interessa a todo mundo […]. A imaginação de 
Katherine Mansfield vai buscar longe, atrás, no tempo recria as figuras 
que o passado esconde, e a vida passa através de nós, que a lemos. 
O círculo do artista se complete. Artista, criação e leitor fundem-se na 
eternidade temporal. (DAVIN, 2000, p.13)  

Sofreu um ataque quase fatal de pleurisia quando contraiu tuberculose em 

1917. Porém, não era somente essa doença que se apresentara, enquanto a combatia 

em spas pela Europa, sofria com uma intensa hemorragia, que não a impediu que 

continuasse escrevendo, foi nesse ano que lançou Pictures, Feuille d’Album, A Dill 

Pikle e Je ne parle pas français. 

Em 1918, Mansfield começou a escrever os trabalhos pelos quais ela seria 

reconhecida como escritora, como Prelude. E foi nesse ano que se casou com John 

Middleton Murry, de quem escreveu uma de suas mais carinhosas biografias em 1949. 

Essa união gerou um relacionamento conturbado com várias separações, mas 

permaneceu ao lado de Murry até sua morte na França, onde ficou conhecida nos 

círculos literários, principalmente pela amizade com F. Careo.  

Após a morte de seu irmão, na guerra, ela ficou traumatizada, seu trabalho 

mudou, assumindo uma escrita nostálgica, permeada de lembranças de sua infância. 

No entanto, nunca esteve completamente só, contava com a amizade profissional de 

escritores como D. H. Lawrence e Virginia Woolf que assumiu que Mansfield tinha 

uma escrita excelente: “A única escrita que eu invejei”. 

Continuou escrevendo, em 1918, a primeira e segunda coleções Prelude, e 

raramente publicou seus trabalhos. Entrou em um quadro de depressão clínica, por 

esse motivo passou o ano de 1919 em tratamento. Desanimada consigo mesma, 

acabou por se isolar, aumentando ainda mais a carga de sofrimento que recaía sobre 

si, estando sempre envolta nas suas lembranças que muito a afligiam por acreditar 

que fracassara na vida pessoal, buscando conexão com seus escritos, fato que fez 

com que voltasse a escrever. 

Segundo Andrade (2014, p. 35), nessa fase ela iniciou a escrita de trabalhos 

que a consagraram, como o conto Miss Brill, publicado em 1920, que conta a história 
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de uma mulher frágil, que vive num mundo de sonhos, saiu de sua cidade natal em 

busca de outros horizontes, gosta de observar a cidade de Paris e imaginar situações, 

sempre imersa em seus próprios devaneios; mas ao final de tudo vê suas fantasias 

destroçadas, arruinadas, tendo que vivenciar amargamente o mundo real como 

realmente é, com pessoas duras e cruéis que rotulam umas às outras. 

Mansfield retrata o ato de escrever e o uso da linguagem no conto Miss Brill, 

na carta que escreve a Murry: 

[...] É uma coisa muito estranha, a forma pela qual se adquire a arte 
de escrever. Refiro-me aos detalhes. Por exemplo em Miss Brill, eu 
escolho não apenas o cumprimento de cada frase, mas até o som de 
cada uma delas. Escolho o subir e o descer de cada parágrafo para 
que se ajuste a ela, e que se ajuste a ela naquele dia, naquele exato 
momento. Depois de escrever, leio em voz alta – inúmeras vezes – 
assim como alguém ensaiaria uma composição musical – na tentativa 
de fazer com que se aproxime cada vez mais da maneira como Miss 
Brill se expressava. Até que se ajuste a ela. (MANSFIELD, 1996, p. 
212). 

Pode-se perceber que o conto Miss Brill muito tem a ver com a própria vida 

pessoal de Mansfield, talvez por isso foi um grande sucesso, pois sua alma e 

identidade estavam ali expostas. Foi completado por outro grande sucesso: “Bliss” 

que conta a história de uma personagem semelhante que enfrentava a infidelidade do 

marido, apresentava grandes traços autobiográficos, o que tornou as críticas 

favoráveis, elogiando a autora por conseguir apresentar a vida real em forma de 

sonhos. Isso fez com que Mansfield ficasse bastante conhecida como uma das 

escritoras modernistas mais preeminentes do mundo. Ela lançou outras obras nesse 

mesmo ano An Indiscreet journey, Psychology, Sun and Moon, The wind blows e Mr 

Reginald Peacock’s Day. 

Em 1921 publicou os contos Marriage à la mode, The voyage, Her first ball, Mr 

and Mrs Dove, Life of Ma Parker, The daughters of the late colonel, The stranger, The 

man without a temperament. Em 1922 publicou os contos The garden party, The fly, 

The doll’s house e A cup of tea.  Em 1923, ano em que falecera aos 34 anos, ainda 

muito jovem, foi reconhecida pela imprensa como um dos maiores talentos da 

literatura, publicou A Married man’s story, The canary e The nest of pigeons and other 
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stories.  

A escritora tinha uma incrível sensibilidade para escrever, apresentava uma 

segurança extremada, sabia o que queria das personagens no desenrolar da trama, 

talvez por isso suas obras tenham feito enorme sucesso, mesmo com publicações 

póstumas como: Diary, em 1933, e suas cartas The letters of K. M., em 1934.  

Devido a sua admiração por Tchekhov, possibilitou-se ver em ambos uma 

conexão em seus escritos, fato que contribuiu para a escolha de suas obras para a 

presente análise, de forma que se procura entender suas personalidades cheias de 

liberdade e entusiasmo pela vida, sem preconceitos, pouco se importando com a 

opinião das pessoas com relação à forma como a viviam.  

 

 

1.2 Vida e obra de Anton Tchekhov 

Anton Pavlovich Tchekhov, de acordo com Arantes (2013), foi um famoso 

novelista e dramaturgo russo, precursor dos contos modernos, nasceu em Taganrog, 

na Rússia em 1860, era filho de Pavel Egorovic Tchekhov e de Eugenia Jakovlevna, 

teve quatro irmãos e duas irmãs, iniciou seus estudos na Escola grega do Czar 

Constantino e logo depois no Ginásio de Taganrog. 

Para Maugham, o autor russo se atinha à técnica, utilizava todos os objetos 

mencionados no texto em ações no seu decorrer, pois cada personagem ou objeto 

tinha sua razão de ali ser mencionado, se estendendo às descrições da natureza. 

 
Tchekhov muito se interessava pela técnica do conto [...]. Afirmava 
que uma história nada deve conter que seja supérfluo. “Tudo que não 
tiver relação com ela deve ser impiedosamente jogado fora.”, 
escreveu. “Se, no primeiro capítulo, se disser que da parede pendia 
uma espingarda, no capítulo segundo ou terceiro alguém a deve 
disparar sem falta.” Parece bastante justo, e justa igualmente é a sua 
exigência de que as descrições da natureza sejam breves e ligadas 
ao caso (MAUGHAM, 1964, p. 126).  
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Utilizar personagens comuns em situações corriqueiras faz parte da escrita 

tanto de Tchekhov, quanto de Mansfield, característica que fez com que seus contos 

fossem reconhecidos e ficassem conhecidos por sua singularidade na escrita. 

Diferente de Mansfield, Tchekhov não veio de família de posses, tinha cinco 

irmãos, seu pai possuía uma mercearia na qual obrigava os filhos a ajudá-lo sob pena 

de serem castigados severamente. Foi educado de maneira bem tradicional sob 

estritos valores morais, talvez por isso haja florescido a liberdade na escrita e a 

necessidade de ser livre e sem compromisso pessoal amoroso com ninguém, mesmo 

casado optou pela liberdade. 

Em 1874 a família passou por situações difíceis financeiramente, quando seu 

pai quase foi preso e fugiu para Moscou acompanhado da esposa, deixando para trás 

Tchekhov com apenas 17 anos de idade e o seu irmão Mihail que logo se reuniu à 

família em Moscou. Tchekhov, entretanto, resolveu ficar sozinho na cidade e procurou 

sobreviver, ministrando aulas particulares até a conclusão do ginásio. 

Em 1879, ele foi para Moscou e entrou na Universidade de Medicina. Mas, a 

miséria assolava sua família, o que fez com que adotasse o pseudônimo de Antocha 

Tchekónte para que pudesse publicar seus contos e, assim, ter uma renda extra como 

escritor. Dessa forma, conseguiu ajudar seus pais e irmãos.  

Nessa época mais por razões financeiras entusiasmou-se a ponto de criar 

estratégias formais de escrita que tiveram grande influência no meio poético, 

utilizando a técnica de fluxo de consciência, utilizada em 1888 por Édouard Dujardin. 

Essa técnica consiste em dar vida à personagem, utilizando o raciocínio lógico da vida 

real, por meio de impressões pessoais próprias, associando ideias, o que passou a 

ser cada vez mais constante em suas produções.  

Essa técnica em alguns momentos dificultava o entendimento do leitor, o que 

para Tchekhov era natural, por acreditar que o papel do artista era fazer as perguntas 

e não as responder, fazendo com que o leitor buscasse a compreensão do todo, no 

sentido de compreender o objetivo da obra. Por isso, nas suas produções, o destino 

da personagem era apenas o acúmulo das experiências vivenciadas no decorrer do 

conto e não tinha a ver com virtude ou fraqueza.  

Mesmo se dedicando à literatura, Tchekhov nunca deixou a Medicina de lado, 

foi Médico durante quase toda a sua carreira literária, fato que em uma de suas cartas 
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menciona: “A medicina é minha legítima esposa; a literatura apenas minha amante”, 

formou-se em 1884 e publicou variados artigos em jornais e revistas de Moscou e São 

Petersburgo. 

De acordo com Belinki (2007, p. 176) a vocação literária de Tchekhov 

sobressaiu de forma irresistível e rendeu-se aos encantos da literatura. Entre os anos 

de 1885 e 1887, passou a dedicar mais tempo em construir obras pensadas de 

maneira a expor todo o seu conhecimento e vivências de forma ímpar, tornando-se 

um dos maiores e mais importantes contistas e dramaturgos da era moderna, influen-

ciador da literatura e dramaturgia de todo o mundo ocidental. 

Em 1887 foi convidado por Korsh (diretor de teatro) a escrever uma peça, 

produziu então Ivanov em exatas duas semanas, experiência de que não gostou 

muito, mas que não impediu que a peça fosse um verdadeiro sucesso, ficando 

perplexo pela quantidade de elogios que recebeu por um trabalho que não gostara de 

realizar. 

Em 1888, recebeu o prêmio Púchkin de literatura, nessa época significava um 

grande reconhecimento, pois era o maior prêmio da Rússia. Desde esse período seus 

anos de miséria finalmente chegaram ao fim, mas ainda esse ano perdeu seu irmão 

Nikolai, vitimado pelo tifo e tuberculose, fato que fez com que ele ficasse amargurado. 

Em 1891 escreveu o conto O duelo. Nesse mesmo ano houve uma grande seca 

na Rússia, ele ajudou as vítimas doando os honorários do conto A minha mulher.  

Em 1892, voltou para Moscou. Em Melichovo fixou residência, morando com a 

família em área rural como sempre quisera. Nesse ano construiu três escolas, corpo 

de bombeiros e uma clínica médica onde doava seus serviços para ajudar os 

camponeses. Em 1893, se mobilizou para angariar fundos contra epidemias de cólera 

na Rússia. Em 1895, empreendeu esforços para comprar livros e doar para a 

biblioteca de Taganrog. Em 1894, Tchekhov escreveu a malsucedida peça de teatro 

A Gaivota, que foi vaiada em sua estreia, o que o levou a desistir do teatro. 

Trabalhar como médico atendendo aristocratas e camponeses fez com que sua 

escrita fosse enriquecida por conviver e sentir as dores e angústias de pessoas 

diferentes com diferentes problemas nas diferentes classes sociais. Em 1897, por 

causa da tuberculose (desde 1871 quando tinha apenas 26 anos de idade) sofreu uma 

hemorragia grave nos pulmões, durante uma visita a Moscou.  
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Em 1898, seu pai faleceu. Segundo Arantes (2013), comprou um terreno em 

Lalta, construiu uma casa e mudou-se com sua mãe e irmã, plantou árvores, construiu 

jardins, mas seu coração ainda estava em Moscou, onde esperava apenas que fosse 

instalada a água para retornar. Em 1901, após muita insistência, casou-se em segredo 

com Olga Knipper, que conhecera durante os ensaios de A Gaivota, em 1896. Em 

2003, essa peça foi dirigida pelo diretor alemão Peter Stein, um dos mais importantes 

encenadores da atualidade, que revela grande admiração pelas obras de Tchekhov, 

acreditando que elas são tão importantes para o teatro quanto a Tragédia Grega para 

Willian Shakespeare (1564-1616). 

 
Todos eles, autores de prosa e dramaturgos, de uma maneira ou de 
outra, se apoiam nas descobertas feitas por Tchekhov. Isto se aplica 
totalmente mesmo a autores que criaram textos dramáticos dentro de 
padrões estéticos completamente diversos. Por exemplo, Beckett 
“absurdista” também se encontra “ao lado” de Tchekhov (STEIN, 2010, 
p. 81).  
 

 
Peter Stein, dirigiu outras obras de Tchekhov, “As Três irmãs”, em 1984, e “O 

Jardim das Cerejeiras”, em 1995, e ressaltou que houve por parte do russo grande 

influência na Prosa e Dramaturgia contemporânea em que concordam os 

organizadores da Conferência Internacional Uma palavra sobre Tchekhov, realizada 

em Moscou, em janeiro de 2010.  

Para Castorf (2010), a dramaturgia de Tchekhov tem sido mal compreendida, 

perpassando como principal elemento o estranhamento causado pela 

incomunicabilidade radicalizado pela dramaturgia do século XX. 

 
Parece que as pessoas se comunicam, se envolvem nos diálogos, 
mas na realidade estes são intermináveis monólogos – líricos e 
musicais. E, o que é maravilhoso, neste sentido, é que aqui não 
estamos tratando apenas com o dramaturgo, mas com o poeta e o 
músico (CASTORF, 2010, p. 110). 
 

 

Nas obras de Tchekhov são encontrados sinais de uma poética dramática que 

apresenta o conflito da personagem consigo mesma e com a realidade em que vive. 

Esse aspecto vai além das palavras, fazendo com que o leitor faça parte do conto à 

medida que faz a leitura, compreendendo a dimensão da angústia da personagem, 
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que se acumula, de acordo com D’Agostini, como em inúmeras camadas conflitantes 

formando um mundo em que a personagem se vê, sendo expectador da sua história.  

 
O mestre entende que, nas obras de Tchekhov, consideradas 
perplexas, a fábula e os fatos não constituem seu maior significado, 
pois são as relações que se convertem em núcleo e essência da obra, 
criando a linha condutora do espetáculo, enquanto os acontecimentos 
são necessários como suporte para originar o conteúdo interno, 
expressar o conflito das personagens (D’AGOSTINI, 2007, p. 44). 

 

 

Ao ler o conto de Tchekhov, observa-se que não há como prever os 

acontecimentos no desenrolar da trama, como acontece em outras estórias. Vê-se 

que o autor preza pelo ineditismo, concentrando a estratégia de atuação da 

personagem no enredo poético, fortalecendo seu estilo dramático na imposição de 

sofrimento e traumas que contribuem nas atitudes desesperadas das personagens. 

Tchekhov não se prendia a relacionamentos. No entanto, casou-se com Olga 

Leonardovna Knipper, ressaltando que somente estaria se casando por causa da 

insistência, mas, com a condição de que cada um vivesse sua vida solitariamente, 

deixando claro que não morariam juntos, pois a veria de vez em quando, queria uma 

mulher que fosse como a lua, que não aparecia no céu todos os dias. Continuou 

mantendo sua fama de “o escritor solteiro mais elusivo da Rússia”, dava preferência 

a visitação de bordéis a ter um relacionamento sério. Durante o casamento, cada qual 

vivia em uma cidade, Olga em Moscou e Tchekhov em Lalta com sua mãe.  

Em maio de 1904 chegou a seu estado terminal, momento em que Olga esteve 

a seu lado, partiram para a cidade de Badenweiler, na Floresta Negra, onde escreveu 

cartas para sua irmã descrevendo de maneira detalhada, característica 

proeminentemente sua, a comida e o ambiente, assegurando estar bem melhor de 

saúde. Em seus momentos finais preferiu estar ao lado de sua esposa, talvez para 

demonstrar da sua forma, o amor que sentia por ela. 

A vida de Tchekhov tem muito das suas personagens, percebe-se que há certo 

drama vivenciado pelo autor na vida real, observa-se momentos em que a 

personagem de Iona, durante o conto, tem sua própria ideia de felicidade, acredita 
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que somente será feliz, se sentirá bem, se livrará daquela angústia se compartilhar 

com outras pessoas o seu conflito pessoal, a sua tristeza.  

Assim como suas personagens, o autor vivia de acordo com seu conceito de 

felicidade, conduzindo sua vida do seu próprio jeito. Para ele o importante era sentir-

se livre, fazer aquilo em que acreditava da forma que lhe aprouvesse, sem se importar 

com o que outras pessoas pensavam, acabando por ser autor do infortúnio de outras 

pessoas como suas personagens, segundo Kataev, simplesmente por tentar realizar 

suas próprias ideias.  

 
As personagens de Tchekhov, tornam-se os autores dos infortúnios 
de outras pessoas “simplesmente” porque estão tentando realizar 
suas próprias ideias de felicidade, amor, arte, como conduzir as coisas 
etc. Ser o autor dos infortúnios de outras pessoas não é a sina de 
indivíduos particulares que são maus, cruéis e imorais. Cada pessoa 
está sujeita a isso. Ter uma visão pessoal das coisas, estar 
preocupado com esta visão e ser incapaz de entender a “verdade” das 
outras pessoas – isso é o que leva aos infortúnios e às vidas 
arruinadas em Tchekhov (KATAEV, 2002, p. 178). 
 

 
 

São exatamente os infortúnios que contribuem para o desenrolar na trama 

poética Tchekhoviana em que o drama de cada personagem é determinado por suas 

atitudes que, comparadas à vida real de Anton Tchekhov, lembram o drama da doença 

que ceifou sua vida. Ele teve seu corpo levado de volta a Moscou em um vagão de 

trem com refrigeração que transportava ostras e foi enterrado ao lado de seu pai no 

cemitério de Novodevich. Sua morte foi um dos mais famosos temas da literatura, 

sendo recontada por Raymond Carver no conto Errand.   

 

1.3 Coincidências na vida e obra dos escritores  
 

Tchekhov, de família pobre, não pensava em ser escritor, foi levado a isso por 

causa das condições financeiras da família, iniciando com 19 anos de idade para 

ajudar a família. Seu pai era muito rígido e usava a força para que os filhos 

obedecessem suas ordens. Estudou, ministrou aulas particulares e formou-se em 

medicina, tinha aversão a relacionamentos duradouros, principalmente casamento.  
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Mansfield de família rica, não há relatos sobre sua formação, começou a 

escrever aos 09 anos de idade, foi grande fã de Tchekhov, o que influenciou sua 

escrita de contos, pois quando nasceu em 1888, Tchekhov (já com 28 anos de idade) 

ganhava o maior prêmio literário da Rússia. Tinha uma grande história literária, com 

variadas publicações, tendo publicado seu primeiro conto aos 19, enquanto Mansfield 

o fez aos 09 anos, tendo, portanto, 10 anos de diferença em relação ao conhecimento 

literário. Aos 26 anos Tchekhov contraiu tuberculose e Mansfield aos 29 anos, doença 

que os levou à morte, com 44 e 34 anos, respectivamente, coincidentemente 10 anos 

de diferença. 

Quanto aos contos, observa-se que Mansfield retrata em Miss Brill um pouco 

de sua autobiografia, mostrando a forma como se via e a forma como a viam devido 

ao seu espírito selvagem e repleto de liberdade numa época em que não seria de bom 

tom expor ou revelar certas verdades, mesmo que por meio de estórias escritas com 

personagens fictícios. Por outro lado, Tchekhov não tem muitos traços de Iona a não 

ser pela solidão, mesmo rodeado de pessoas o tempo inteiro. 

Quanto à coincidência nos contos, pode-se observar que as personagens eram 

solitárias tanto Iona, quanto Miss Brill. Mas, os autores também eram pessoas 

solitárias: Tchekhov preferia viver de visitas a bordéis a assumir compromisso com 

alguém; Mansfield mesmo tentando, não conseguia ter relacionamentos duradouros, 

vivia sempre solitária. Tchekhov era um solitário por opção, na ficção, Iona vivia 

solitário, pois seu filho e companheiro já não estava mais ali. Miss Brill havia se 

mudado de outra cidade, vivendo solitária em um quarto que mais parecia um armário 

em companhia apenas da pele de raposa que a acompanhara, enquanto Iona vivia 

com o seu rocim – única companhia para conversar e contar suas mágoas, seu fiel 

companheiro. 

A própria solidão dos autores os fez criar personagens solitárias, mas, a essas 

personagens foi dada a oportunidade de ter algo que as pudesse consolar de certa 

forma, consolo não de pessoas, pois de acordo com suas biografias, não eram muito 

apegados a amizades duradouras. Apenas viviam para escrever e devido às suas 

personalidades fugazes, desregradas, acabaram por viver na solidão, rodeadas de 

pessoas que não as completavam, porém, serviam aos seus propósitos profissionais 

e pessoais. 
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Mansfield era a terceira de uma família de seis filhos, assim como Tchekhov – 

ambos viveram em área rural, momentos de vivências que estão presentes na maioria 

de seus contos – o ambiente rural tornou-se o cenário de seus contos autobiográficos. 

Percebe-se na trajetória dos autores que as afinidades que permitem verificar a 

singularidade de cada um estão expostas em suas vidas pessoais, permeadas de 

situações adversas entre rápidos relacionamentos, solidão intensa e doença – comum 

para ambos – a tuberculose. 

Mediante a biografia de ambos os autores, percebe-se que, mesmo em épocas 

diferentes, há várias coincidências entre a vida deles que vivenciaram situações 

parecidas. Ambos primavam pela liberdade de viver suas vidas da forma como bem 

entendessem, mas, ao final de tudo optaram por estar ao lado de seu cônjuge, mesmo 

vivendo quase sempre separados. 

Ao conhecer suas biografias, pode-se compreender o quanto escrever 

significava para cada um deles. Independente da falta de saúde, não paravam de 

escrever, produziam sempre, não se permitiam abater pela doença e alcançavam 

ainda mais o público pela maneira nostálgica com que escreviam, se utilizando das 

personagens fictícias para envolver suas vivências, sentimentos e sonhos. 
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SEÇÃO 2: A INVISIBILIDADE PÚBLICA E HUMILHAÇÃO SOCIAL À LUZ DOS 
CONTOS DE ANTON TCHEKHOV E KATHERINE MANSFIELD  
 

2.1 Invisibilidade Pública 
 

Fernando Braga da Costa, hoje um professor universitário e psicólogo clínico, 

quando foi cursar a disciplina Psicologia Social II, no Instituto de Psicologia da 

Universidade de São Paulo (IPUSP), em 1994, recebeu a missão de realizar uma 

atividade acadêmica, na qual teria que se colocar junto a uma pessoa pobre durante 

um dia inteiro. Escolheu então os garis que realizam a limpeza no Instituto. 

Achou que seria fácil e que chamaria a atenção de seus colegas, mas, foi bem 

diferente, pois acabou se tornando completamente invisível aos olhos de todos que 

conhecia, somente era reconhecido quando tirava aquele uniforme que mais parecia 

uma capa de invisibilidade. 

 Resolveu, então, se associar na Associação de Garis da Prefeitura da Cidade 

Universitária de São Paulo e realizar uma investigação in loco da qual tornou-se um 

participante, vivenciando as situações junto com aquelas pessoas, em busca de 

fundamentar uma pesquisa etnográfica que foi iniciada durante a Dissertação de 

Mestrado, em que as histórias de vida das pessoas eram registradas. A investigação 

se deu no próprio Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo, onde 

estudava e trabalhava. Fato é que resolveu prolongar a pesquisa, dando continuidade 

às questões de invisibilidade pública tratadas durante o Mestrado, aprofundando-as 

na pesquisa para a Tese de Doutorado, por isso tirava serviço pelo menos duas vezes 

por semana como gari. 

Baseou sua pesquisa em conhecimento geral da situação dos garis, porque 

precisaria conhecer e avaliar as questões da realização do trabalho e como se 

achavam psicologicamente as pessoas que desempenhavam essa função. E, logo em 

seguida, buscou investigar as barreiras psicossociais enfrentadas, fato que rendeu a 

publicação de um livro lançado pela Editora Globo, no ano de 2004, com o título 

“Homens Invisíveis, relatos de uma humilhação social”, no decorrer de seus escritos 

buscou relatar de forma mais simples possível tudo o que vivenciara ou ouvira durante 

as conversas e o convívio para que se tornasse de fácil compreensão. 
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 Durante a pesquisa encontrou e vivenciou problemas concretos de humilhação 

social, principalmente relacionados à invisibilidade pública, percebeu que as pessoas 

sumiam no meio das outras apenas por usar um uniforme embora estivessem 

executando uma função digna como qualquer outra. 

Acredita-se que a relevância da pesquisa contribui com os estudos acerca da 

sociedade em que vivemos e as formas de relacionamentos que permeiam os meios 

sociais nos quais os valores que tanto eram estimados anteriormente pelos pais já 

não têm o mesmo sentido, pois quando se chega ao ponto de se deixar de ver um ser 

humano em situação de interação social, os conceitos de educação familiar já se 

perderam.  

Costa, no decorrer de seu trabalho, expõe os sentimentos e as palavras dos 

entrevistados, que demonstram a revolta silenciosa que sentem, mediante as 

situações vexatórias e humilhantes que vivem diariamente, como transcrito nas 

palavras de Nilce. 

 
- Vamos lá só pegar o carrinho e a gente volta aqui mais pra cima. Que 
essa hora fica chato a gente trabaiá lá. 
Estranhei o que ela disse. Perguntei: - Como assim? Por que fica 
chato?  
- Ah, esse pessoal aí. Você sabe como é. Eles passa, e a gente 
sempre ouve uns comentário. Às vezes, uma palavra estraga o dia da 
gente. [...]  
- Eles humilham a gente. Então é melhor evitar contato. Pra gente não 
ficar reprimido. 
- Mas eles reclamam? – Não. Nem olha na cara da gente. Mas é bom 
evitar. (COSTA, 2004, p. 11-12) 

 

 

Ter se tornado um gari, fez com que o grau de confiança necessário para a 

pesquisa fosse alcançado, vivenciar suas dores, angústias, frustrações do dia a dia, 

convivência familiar, foi como se abrisse uma porta de conhecimento ainda não 

explorada como se o íntimo das pessoas, suas subjetividades estivessem abertas 

para compreensão. Esse aspecto engrandeceu não somente a pesquisa, mas o 

conhecimento de mundo e de pessoa de Costa, tornando-o não somente um ser 

humano mais confiante e aberto, mas, melhor profissional, pois ao mesmo tempo que 

vivenciou, conseguiu elaborar uma significativa Tese de Doutorado em que expôs tão 
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categoricamente tudo de forma acadêmica, envolvendo-se psicologicamente na 

pesquisa, buscando relatar o que era real, verdadeiro, o que demonstrou seu 

profissionalismo e competência e fez de sua obra um grande sucesso. 

Percebe-se, durante a leitura de sua pesquisa, que há momentos em que os 

acontecimentos e as palavras dos garis o atingem, o deixam triste e afetado com as 

situações que eles vivenciavam diariamente. 

 
Lembrei meu primeiríssimo dia entre os garis, mais precisamente 
quando passei pelo IPUSP e, naquele uniforme vermelho fiquei 
invisível para os outros estudantes, conhecidos meus: ninguém me 
viu. Cenas rápidas, lances de imagem me tomaram. Misturado 
naquelas sensações, confuso [...] Buscava compreender a 
ambiguidade que em mim se instalara [...] compreendê-lo alegrava-me 
e eu me sentia além de mim - uma vivência de alargamento, de viagem 
para fora, de enriquecimento; ao mesmo tempo sofria com a dor dele, 
doía demais vê-lo agora um pouco afastado, carregando o que 
ninguém deveria precisar carregar, comentários que estragam o dia, 
humilhações, o desaparecimento para os outros. (COSTA, 2004, p. 
11-12) 
 
 

 
Vivenciar juntamente com os garis o que eles passavam, fez com que o autor 

sentisse na pele toda a discriminação sofrida por esta classe de trabalhadores, que 

ficavam invisíveis aos olhos de todos, no momento em que vestiam o uniforme 

vermelho. 

Ao dizer que “sofria com a dor dele”, Fernando demostra o quanto compreendia 

a situação pela qual passava esse trabalhador diariamente, se assemelhando à 

situação de Iona no conto “Angústia” de Tchekhov, que passava despercebido como 

pessoa aos olhos dos clientes, o que não era diferente para Nilce e Moisés, 

entrevistados pelo estudante. Essas pessoas sofriam por falta de respeito e aceitação 

das demais com as quais conviviam em situação de trabalho, mas, que eram parte de 

outra classe social que as discriminava, causando consequências psicológicas sérias 

como revela o psicólogo social José Moura Gonçalves Filho.  

 
Os pobres sofrem frequentemente o impacto dos maus tratos. 
Psicologicamente, sofrem continuamente o impacto de uma 
mensagem estranha, misteriosa: “vocês são inferiores”. E, o que é 
profundamente grave: a Mensagem passa a ser esperada, mesmo nas 
circunstâncias em que, para nós outros, observadores externos, não 
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parecia ser razoável esperá-la. Para os pobres, a humilhação ou é 
realidade em ato ou frequentemente sentida como uma realidade 
iminente, sempre a espreitar-lhes, onde quer que estejam. O 
sentimento de não possuírem direitos, de parecerem desprezíveis e 
repugnantes, torna-se-lhes compulsivo movem-se e falam, quando 
falam, como seres que ninguém vê (GONÇALVES FILHO, 1998, p. 
53). 
 

 
Costa (2004, p. 63) define a invisibilidade pública como fenômeno psicossocial 

em que as pessoas se acham superiores aos outros por causa da sua posição na 

sociedade, se achando “verdadeiros reis”. Essa situação acontece na atualidade, 

principalmente por causa do capitalismo que separa as pessoas em classes 

econômicas, tira direitos de quem já não tem quase nada e dá àqueles que já têm 

muito, o que causa cada vez mais o distanciamento das pessoas. 

A invisibilidade pública revela processo de reificação que, segundo o marxismo, 

é a coisificação das pessoas. Segundo Costa, refere-se aos seres que passaram por 

situações de diminuição, sendo considerados como objetos, assumem um caráter 

inanimado, se tornando enfraquecidos na condição de se ver como humano, não 

conseguindo notar o outro como seu igual.  

 
A invisibilidade pública, desaparecimento intersubjetivo de um homem 
no meio de outros homens, é expressão pontiaguda de dois 
fenômenos psicossociais que assumem caráter crônico nas 
sociedades capitalistas: Humilhação social e reificação. (COSTA, 
2004, p. 63). 
 
 

A invisibilidade pública apresenta efeitos de rebaixamento do outro, perpassa 

padrões de ordem histórica de longa duração e sobretudo a visão de alguém 

socialmente desfavorecido pelo fato de se encontrar numa situação de 

empregabilidade menos favorecida, sendo desqualificado pela simples posição que 

ocupa, como revela Gonçalves Filho.  

 
Invisibilidade Pública é expressão que resume diversas manifestações 
de um sofrimento político: a humilhação social, um sofrimento 
longamente aturado e ruminado por gente das classes pobres. Um 
sofrimento que, no caso brasileiro e várias gerações atrás, começou 
por golpes de espoliação e servidão que caíram pesados sobre nativos 
e africanos, depois sobre imigrantes baixo-salariados: a violação da 
terra, a perda de bens, a ofensa contra crenças, ritos e festas, o 
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trabalho forçado, a dominação dos engenhos ou depois, nas fazendas 
e nas fábricas (GONÇALVES FILHO, 2004, p. 22). 

 

 

A maneira de violência abstrata e física que oprime algumas classes, retrata 

um fenômeno de abandono civil, acarretando o não reconhecimento da pessoa 

humana, dando origem à ideia de invisibilidade.  

Vivemos numa sociedade do espetáculo que tende a valorizar o descartável 

como resultado dos múltiplos sentimentos que estão relacionados à uma afecção 

central das relações interpessoais que ampliam os traços de humilhação e paranoia 

e geram uma aceitação do ser humano de viver no abandono e na clandestinidade.  

A invisibilidade pública vem seguida da humilhação social causada por sentidos 

de reificação impetrados pelas pessoas com maior poder aquisitivo em detrimento das 

de menor poder aquisitivo ou as que “nada têm”. Segundo Gonçalves Filho, tratam o 

ser humano como uma “coisa” ou objeto que pode ser usado e descartado quando 

lhes aprouver. A aparência é que dita as regras de como você deve ser tratado.  

 

 
A reificação afeta o regime de aparência: a aparência deixa de valer 
como meio de projeção pessoal e torna-se coisa com a qual a pessoa 
é confundida e com que ela própria tende a se confundir. Há 
aparências bloqueadas em que se amarrou violentamente o poder de 
sua aparição. Aparências retidas num ponto em que só dificilmente 
cumprem sua aparição: retidas num ponto em que, como coisas 
dificilmente podem realizar sua aparição metafísica, dificilmente 
podem transcender as formas abstratas em que foram politicamente 
congeladas. A reificação age como um bloqueador de aparências, 
interrompe nos objetos, nos bichos, nos homens o seu poder de 
aparição. (GONÇALVES FILHO, 1998, p. 48-49). 
 
 

 
Retrata-se, portanto, o capitalismo como reflexo dos homens sendo tratados 

como o objeto do ofício que exercem, de acordo com Gonçalves Filho, a reificação 

revela a coisificação do homem que o reduz à qualidade de objeto sem características 

pessoais. Ao ser transformado em número, significando apenas sua capacidade de 

produzir como valor de troca, observamos, no conto “Angústia”, que Iona deixou de 

ser visto como ser humano, foi coisificado a partir de sua profissão, tratado apenas 
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como cocheiro, deixou de existir a pessoa para existir apenas o trabalho que 

executava. 

A imaginação fértil das pessoas parece fazê-las viver em constante desagrado, 

se distanciando da convivência com outros em meio a emoções conflitantes, não 

sabendo explicar o que sentem. Isso é o que acontece com Iona e Miss Brill que vivem 

um conflito de sentimentos em sua imensa solidão, mas, não compartilham, apenas 

sentem, deixando esse sentimento se ampliar e tornar-se um misto de sensações que 

os transformam em pessoas inseguras e caladas, moldadas de acordo com os 

preconceitos visuais e os olhares das outras pessoas, preferindo tornarem-se 

invisíveis aos olhos humanos para não sofrerem humilhações. 

Segundo Gonçalves Filho as pessoas se tornam peças de um sistema que ao 

mesmo tempo que é produto de condicionamentos históricos, também é produtor das 

condições que engendram tais condicionamentos, ou seja, vivem em um círculo 

vicioso sem dar-se conta disso.  

 
A visão de um homem pelo outro homem é acontecimento originário, 
ainda mais originário do que as forças que o impõem entre nós e os 
outros e tendem a cegar-nos todos. Se o outro torna-se invisível não 
é porque a visão do outro seja acontecimento secundário, formado a 
posteriori, mas é porque a máquina social e a máquina inconsciente 
interpõem-se entre nós e impedem a irrupção do que veem por si 
mesmos. (GONÇALVES FILHO, 1998, p. 49) 

 

 

Compreender os acontecimentos ao redor é de grande importância para que 

haja comunicação, segundo Bordenave a liberdade de autoexpressão de maneira 

positiva, ao mesmo tempo em que gera seus próprios temas e mensagens, deve ter 

a preocupação com o outro. Para isso é necessário colocar-se no lugar do outro, sentir 

o que o outro sente para que se expresse de maneira justa e participativa. 

 
 
Todos os interlocutores exercem livremente seu direito à auto 
expressão, como uma função social permanente e inalienável; geram 
e intercambiam seus próprios temas e mensagens; solidariamente 
criam conhecimento e saber, e compartilham sentimentos; organizam-
se e adquirem poder coletivo; resolvem seus problemas comuns e 
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contribuem para a transformação da estrutura social de modo que ela 
se torne livre, justa e participativa. (BORDENAVE, 1987, p. 84). 
 
 
 

A expressão comunicativa, dependendo de como utilizada, pode destruir as 

pessoas, fazer silenciar algo que as sufoca, diminuir o ritmo dos movimentos, apagar 

a chance do indivíduo de tornar-se alguém de sucesso. Porém, se utilizada como 

função social, ela serve para aproximar as pessoas, disseminar conhecimentos, 

contribuindo para a transformação da estrutura social.  

Pode-se dizer que a forma como as pessoas se dirigem umas às outras, seja 

com olhar, gestos, palavras ou expressões, interfere significativamente na forma como 

seus interagentes entendem o mundo ao seu redor, se sentindo bem ou mal no meio 

social em que estão inseridos. Tudo o que se quer é ser visto, ser notado, sem que 

haja discriminação social ou racial, segundo Gonçalves Filho, a cegueira psicossocial 

que assola a sociedade atual parte de uma construção civil e psíquica, criada e 

sustentada por rivalidade de classes conscientes ou inconscientes.  

 

 
O olhar personalizante, olhar de reconhecimento interpessoal, perde 
espaço para o olhar humilhante, olhar objetivante, olhar reificado e 
reificante. A invisibilidade pública é cegueira psicossocial, parece ser 
tanto mais automatizada quanto menor for o sentimento de comunidade 
que o cego tenha com o indivíduo que não foi visto. Parece haver mais 
consciência do cego sobre sua cegueira quanto maior for o grau de 
comunidade em que ele possa ingressar com quem ficou apagado 
(GONÇALVES FILHO, 2004, p. 22). 

 

 

O processo de racionalizar a ideologia, rechaçar sonhos, diminuir a intensidade 

do que deseja para sua vida, sem dúvida, gera angústia, trazendo à tona o sofrimento 

do rebaixamento público que acompanha o ser humilhado e se confunde com uma 

intensa fraqueza interna que debilita seu modo de pensar, impactando a forma de ver 

o mundo a partir da experiência vivida, sem conseguir utilizar suas vivências como 

aprendizado para o crescimento. Para o rebaixamento social, o indivíduo se deixa 

levar por falácias de pessoas que estão posicionadas em destaque social. 
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Conforme Costa, deve-se lutar contra a falta de disposição do seu comandante, 

vencer o servilismo, sabendo impor-se como trabalhador que é sem se deixar ser 

escravizado. 

 

 
Quem determina quanto vale o dia de trabalho de um lavrador é o dono 
da terra. O escravo, como pondera Simone Weil, é aquele a quem não 
se propõe nenhum outro bem como finalidade de seu esgotamento 
físico e moral, a não ser a simples existência. (COSTA, 2008, p. 368) 
 

 

Não se pode deixar vencer, é necessário empreender uma luta constante de 

sobrevivência, pois, o que não é visto precisa ser notado de alguma forma, com atos 

ou discursos que emerjam em busca de espaço na sociedade, não se permitindo ser 

subjugado ou menosprezado. Assim, aceitar trabalho escravo, não dar preço pelo seu 

trabalho, faz com que haja uma aceitação daquilo que é inaceitável. 

A almejada interação entre os seres humanos entra em estado de regressão, 

fazendo com que se criem personagens fictícios de si mesmos, em que cada indivíduo 

assume um papel na vida e no trabalho no sentido de “agradar” ou servir ao outro, 

esquecendo sua identidade ou apenas vivendo de maneira metafórica, assumindo a 

postura indefinida da sua profissão por assim ser chamado.  O invisível vivencia 

situações diárias de desconforto no trato com o outro, como se cada um falasse uma 

língua diversa, sem entender-se, sendo que, tudo pode ser compreendido em 

momentos fraternos por um simples olhar.  

O impedimento da comunicação retrata a inibição da empatia que faz com que 

haja insensatez, ignorância e indelicadeza, acarretando neutralidade com o trato com 

o outro, isso pode muitas vezes revelar certo resquício de frieza, passando-se a ver o 

outro não como seu igual de carne e osso, mas como um objeto. E, aqui, não citamos 

a época da escravidão, mas os dias da atualidade em que não importa ser branco, 

negro, magro, alto, feio, bonito, mas o que se observa é a condição social do outro. 

 Tornar-se invisível aos olhos humanos, sendo humano. Pode-se dizer que 

essa é uma das mais dolorosas formas de preconceito. Para saber como as pessoas 

invisíveis se sentiam de fato, Costa tornou-se um gari por oito anos na Universidade 

de São Paulo e obteve o material necessário para escrever o livro “Homens Invisíveis” 
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que, segundo suas conclusões, objetivamente demonstradas, mostra que os 

trabalhadores braçais são seres invisíveis, sem nome. 

Não ver outro ser humano como igual perpassa não só uma ideologia social, 

mas familiar, pois o respeito, a valorização, compreensão do outro se aprende em 

casa, na família.  

 O que pode ser tão grave na vida de uma pessoa que o faz sofrer uma cegueira 

mental e categórica ao ponto de não enxergar outro ser humano como seu igual e 

qualquer motivo seja o bastante para que rebaixe alguém que vive numa situação de 

vulnerabilidade social? Evitando-se a presença de pessoas que não sejam de seu 

nível social, privando-se do que há de mais intenso na vida humana, que é o 

envolvimento com o outro, sentir, conversar, abraçar, sentir-se acolhido? Pode não 

parecer, mas o contato físico de um simples abraço com outro ser humano traz 

refrigério para situações adversas em geral. 

Por esse ângulo, a leitura dos contos perfaz um caminho da realidade atual 

vivenciada por milhões de brasileiros que executam as funções mais difíceis, por não 

terem estudo ou qualificação profissional para realizar um trabalho em que pudessem 

ser vistos e respeitados. No entanto, não entendem que toda profissão é digna e deve 

ser respeitada como tal, seja gari, motorista de ônibus, faxineiro, empregada 

doméstica, porque se não houvesse essas profissões a realidade mundial seria um 

total caos, portanto, não se pode aceitar que se apresente à consciência que 

discriminar pessoas por causa da profissão seja um fato natural. 

 
 
A invisibilidade pública é uma construção psíquica e social. Nessas 
circunstâncias, muita violência e verdade amortecidas contam como 
ingredientes que impedem a compreensão da invisibilidade pública 
como signo de luta social, uma luta de classes. A invisibilidade pública, 
dessa maneira, não aparece como sintoma social, cristalização 
histórica de um desencontro, mas pode apresentar-se à consciência 
como fato natural. (COSTA, 2004, p. 162). 
 
 

 

Ser humano é ter a capacidade de visualizar seu próximo, valorizar a presença 

do outro independente de seu cargo ou função, é ter empatia, colocar-se no lugar do 

outro, pois, a invisibilidade pública é uma construção da sociedade que inventa 
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situações, as quais chama de inovação, mudança de conceito, mas que são 

permeadas de preconceito, cristalizando a história, causando um desencontro de 

gerações e entendimentos acerca da sociedade. 

Vê-se constantemente na mídia as falas sobre a humanização seja na saúde, 

na educação, nos diversos setores de atendimento ao público. Porém, por que é 

necessário tratar de humanização com humanos? 

Quando uma pessoa passa por situações de invisibilidade pública 

constantemente, torna-se retraída ao ponto de resistir a um mínimo contato visual que 

possa levá-la à comunicação, mesmo que não verbal, passa a excluir-se, revestindo-

se de auto piedade, finge ter uma segurança que não tem, procura anular-se toda vez 

que há necessidade de contato com outra pessoa. Essa pessoa passa a considerar 

que não é igual ao outro, por haver ouvido isso de alguém, por medo de ser 

confrontada e humilhada, acredita que não merece relacionar-se, assume para si uma 

vestimenta que interfere em suas ações por menor que sejam, fazendo com que 

acredite que passar por situações difíceis é o seu destino, perdendo, portanto, sua 

identidade real, o que permite que o meio manobre suas ações, percepções e 

pensamentos. 

  

2.2 Humilhação Social 
 

A humilhação social, segundo Costa, é algo que fere muito, faz com que o ser 

humano se retraia, se feche por não ter condições psicológicas de lutar contra a 

situação vivenciada; pois faz parte de um universo em que não é visto como pessoa 

e passa a inexistir humanamente para ser percebido apenas por sua profissão que 

lhe traz tremendos desprazeres, por ser humilhado devido à sua condição social 

considerada inferior. 

 
De certa forma, assume o discurso do opressor, justamente quem 
precisa forjar justificativas ocas para imprimir força a seus comandos. 
Como é desorganizadora a humilhação social! Fere os homens em 
pontos nevrálgicos: dói sua alma – aviltada – e fraqueja sua mente – 
confusa com o turbilhão. (COSTA, 2008, p. 215) 
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Cumprir as tarefas sociais e rotineiras como trabalhar, passar pela pequena 

padaria, visitar a praça da cidade, como fazia a senhora Brill; levar seus clientes em 

sua charrete, cumprindo as atividades e trabalhos essencialmente simples, como fazia 

Iona, sujeitos ao preconceito e repressão, ainda que sem nenhum motivo aparente, 

são realidades encontradas por essas personagens, em que os aspectos psicológicos 

e sociais se fundem. Elas são profundamente afetadas pela desonra e subserviência, 

características reservadas ao proletariado, comumente relacionado à invisibilidade 

social e rebaixamento histórico, por motivo de idade, status de relacionamento ou 

atribuição social, como aconteceu com Miss Brill que foi humilhada por ser idosa e 

estar sozinha. 

 
E ainda cantando silenciosamente, ainda com o sorriso trêmulo, Miss 
Brill se preparou para escutar.  “Não, não agora, disse a garota. Não 
aqui, não posso”. Por quê? Por causa daquela velha estúpida ali. 
Perguntou o garoto. Por que ela vem aqui. - Quem a convidou? Porque 
ela não deixa essa carranca velha em casa? (FERREIRA, 2017, p. 
152) 
 

 

Sofrer humilhação é como desnudar-se do seu eu, sentir-se desqualificado 

moralmente, afetando-se psicologicamente, pois, a afronta pessoal, o desrespeito à 

pessoa humana fere os brios de qualquer ser humano, faz com que o outro seja 

retratado de maneira sub-humana, estigmatizado como um ser inferior. Isso provoca 

sentimentos de desprezo dentro de si, que acabam afetando a todos que convivem 

com a pessoa que passa por tal situação. Nesse sentido, segundo Costa, dentro do 

processo histórico, o trabalho concreto passa a ser visto como abstrato, trabalho para 

ser vendido. 

 
A reificação configura-se como processo pelo qual, nas sociedades 
industriais, o valor (do que quer que seja: pessoas, relações inter-humanas, 
objetos, instituições) vem apresentar-se à consciência dos homens como 
valor sobretudo econômico, valor de troca: tudo passa a contar, 
primariamente, como mercadoria. Assim, por exemplo, o trabalho reificado 
não aparece por suas qualidades, trabalho concreto, mas como trabalho 
abstrato, trabalho para ser vendido. A sociedade que vive à custa desse 
mecanismo produz, perpetua e apresenta relações sociais como relação 
entre coisas. O homem fica apagado, é mantido à sombra (COSTA, 2004, p. 
63). 
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Iona pareceu não se importar mais em ser maltratado, pois, o que queria, na 

verdade, era somente companhia, independente de quem fosse. Parecia não ter 

consciência muito clara da desigualdade social e o preconceito com que era tratado 

pelos clientes que utilizavam seus serviços. Quanto à Miss Brill, ela não se sentia 

sozinha, tinha um amigo que lhe fazia companhia e vivia imersa em pensamentos 

fantasiosos que preenchiam seus dias, ambos eram invisíveis aos olhos humanos, 

conduziam suas vidas de modo automático a partir de rotina estabelecida, sujeitos a 

viver com padrões de pensamentos vinculados a ideias equivocadas sobre si, 

conduzindo suas vidas sem muita expectativa, se tornaram vulneráveis a qualquer 

tipo de dominação. 

 A invisibilidade pública é expressão afunilada de questões psicossociais que 

se manifestam na sociedade capitalista por meio da humilhação social e coisificação 

de pessoas, como revela Marx. Segundo o filósofo, a associação entre dinheiro, labor, 

alheamento, relacionamentos, artifícios, relevância social e posses promove a 

coisificação no mundo, pessoas se tornam objetos, pois o ser humano é avaliado de 

acordo com a quantidade de coisas que possui.  

 

 
O misterioso da forma mercadoria consiste, portanto, simplesmente 
no fato de que ela reflete aos homens as características sociais do seu 
próprio trabalho como características objetivas dos próprios produtos 
de trabalho, como propriedades naturais dessas coisas e, por isso, 
também reflete a relação social dos produtores com o trabalho total 
como uma relação social existente fora deles, entre objetos. (MARX, 
1985, p. 71) 
 
 

 

Ao subjugar os outros mediante suas posições mercadológicas, sufocando-os 

para garantir a sanidade de seu ego que nunca está satisfeito, as pessoas cada vez 

mais assumem postura superior. O carro do ano, roupas de grife, escola que 

frequentam, fazem com que haja uma separação segundo as posses materiais do 

indivíduo, dando uma ideia de organização baseada no poder aquisitivo, fator que se 

tornou uma prática comum da sociedade, o que Chauí chama de ideologia, tendo 

como resultado a desvalorização do trabalhador que tem baixo poder aquisitivo. 
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Nasce agora a ideologia propriamente dita, isto é, o sistema ordenado 
de ideias ou representações e das normas e regras como algo 
separado e independente das condições materiais, visto que, seus 
produtores – os teóricos, os ideológicos, os intelectuais – não estão 
diretamente vinculados à produção material das condições de 
existência. E, sem perceber, exprimem essa desvinculação ou 
separação através de suas ideias. Ou seja: as ideias aparecem como 
produzidas somente pelo pensamento, porque os seus pensadores 
estão distanciados da produção material. (CHAUÍ, 2006, p. 62). 

 
 
 
 

Para Chauí essa ideologia separatista imposta pelo poder econômico usa de 

artifícios para manter os trabalhadores onde estão, por meio de discursos repetitivos 

de valorização profissional, utilizados apenas para assegurar a lucratividade do 

sistema político-econômico.  

A humilhação está intimamente ligada à vergonha, faz com que a pessoa sinta-

se envergonhada pela forma como foi tratada, olhada, menosprezada. Ao tempo que 

revela a ideia de imperfeição, o indivíduo acaba por internalizar-se como um ser 

imperfeito, precisando de reparos para tornar-se igual aos demais, como se percebe 

nas palavras de Nilce (um dos garis entrevistados), citado por Costa em sua pesquisa. 

 
Esse pessoal acha que porque a gente é analfabeto a gente não 
percebe as coisas. Igual quando vem esse pessoal de fora aí, do 
exterior: a gente tem que varrer, fazer o serviço rapidinho, e os 
encarregados vem enxotar a gente. Por quê? Pro pessoal não ver a 
gente! Pra que isso?! Só porque eu estou com essa...Com esse 
uniforme? Pra que essa discriminação?! Esse pessoal acha que 
porque a gente é analfabeto, a gente não percebe as coisas. (COSTA, 
2008, p. 84) 
 
 
 

No relato de Nilce se percebe o quanto ele se magoa com a forma como é 

tratado, mas, mesmo assim cala-se – da mesma forma fez Iona, quando após sofrer 

humilhações e ser destratado com palavras duras, não revidou, apenas calou-se e 

resolveu voltar para casa – assim aconteceu com Miss Brill que magoada voltou para 

casa – apenas calou e saiu sentindo-se humilhada. Cada um se sentiu envergonhado 

pela forma como foi tratado. No entanto, quem deveria ter sentido vergonha seria 

quem os destratou. 
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O mesmo efeito da solidão pode ser experienciado por diferentes pessoas, 

como se pode observar nas personagens que ao sofrer por se tornar invisíveis aos 

olhos da sociedade, desenvolvem um elevado grau de amor e cumplicidade por seus 

cúmplices diários, que estão sempre consigo em todos os momentos, sejam tristes ou 

não. Enquanto Miss Brill se comunica com seu acessório, que denomina 

“malandrinho”, Iona desenvolve com sua parceira de trabalho uma grande amizade, a 

quem confia todo o seu dilema.  

 

 
O que está acontecendo comigo? Perguntaram os olhinhos tristes. Ah, como 
era doce vê-los piscar para ela de novo no edredom vermelho!... Mas o nariz 
feito de um material negro, tinha perdido a firmeza. Devia ter sofrido alguma 
batida. Sem problema – um toque de cera preta quando chegasse a hora – 
quando fosse absolutamente, necessário... Malandrinho! Sim, era isso que 
ela pensava sobre o casaco de pele. Um malandrinho mordendo a cauda ao 
lado de sua orelha esquerda. Ela tinha vontade de tirá-lo dos ombros e 
colocá-lo no colo para acariciá-lo. (MANSFIELD, 1920) 
 
 
 

Após se sentirem humilhados pela sociedade, quando finalmente foram 

notados, percebem que o sentimento de cada um é compartilhado por seu amigo, que 

no caso de Miss Brill, chora junto com ela e se tornam faces de uma mesma moeda. 

Ao dar vida àquele objeto inerte, personificando-o, desperta recordações, talvez do 

local onde vivera, de sua infância ou de familiares, a personagem fez com que o objeto 

se tornasse parte integrante de sua existência.  

Suas emoções, seus sentimentos eram compartilhados, tanto que ao colocá-lo 

na caixa sofreu a ponto de ouvi-lo chorar junto com ela, por sentir o que sentia naquele 

momento tão angustiante ou, talvez tenha ouvido seu próprio choro sem dar-se conta 

de que era seu e não dele. 

 

 
Mas hoje ela passou reto pela padaria, subiu as escadas, entrou no 
quartinho escuro, seu quarto parecia um armário e sentou-se no 
edredom vermelho. Sentou-se por muito tempo. A caixa de onde o 
casaco de pele havia saído estava na cama. Ela abriu o fecho do 
pescoço rapidamente; rapidamente, sem olhar, guardou-o. Mas ao 
fechar a tampa achou que havia escutado um choro.   (MANSFIELD, 
1920). 
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A humilhação mostra o movimento de impulsão para baixo, mesmo que 

metaforicamente. No entanto, nesse caso, trata-se especificamente de uma pessoa 

que está sendo inferiorizada, tratada como se fosse outro ser que não humano, 

passando por situação de rebaixamento como se fosse um objeto inanimado despido 

de qualquer sentimento. 

Com Iona a situação vivenciada foi outra, pois o equino estava vivo, não era 

preciso dar-lhe vida mentalmente como fez Miss Brill, foi possível perceber a reação 

do animal, que pareceu (para ele) sensibilizar-se com a situação vivenciada por seu 

dono. 

Tanto Iona quanto a senhora Brill eram invisíveis aos olhos da sociedade, 

viviam suas vidas apenas para cumprir suas funções como se vivessem à margem de 

suas existências, ou seja, expectadoras de suas experiências. Entretanto, Brill era 

conformada, enquanto Iona vivia insistindo para que lhe vissem ou lhe dessem 

ouvidos. 

A pesquisa realizada por Costa lhe permitiu descobrir que a humilhação social 

traz a invisibilidade humana, que vem descrita a partir de uma função ou cargo 

“inferior”, porque de certa forma muitas pessoas se sentem diminuídas se falarem com 

um gari, um porteiro, um frentista, além daquilo que seria pedir para executarem seu 

trabalho.  

Ao se vestir de gari e cruzar com seus colegas e professores de faculdade, sem 

ser visto como ser humano, tornou-se invisível pela função que passou a executar, 

porém, não se sentiu humilhado porque tinha um objetivo com seu estudo. Esse 

acontecimento real aproxima sua pesquisa ao conto “Angústia” em que Iona nunca 

fora chamado pelo nome, mas sempre se referiam a ele pela função que exercia, visto 

apenas como objeto, pronto a servir aos propósitos de quem necessitasse, sofrendo, 

portanto, humilhação social, mediante a posição profissional que ocupava, conforme 

a visão de alguns que frequentavam o lugar. 

Nesse sentido, a invisibilidade pública e a humilhação social ocorrem como 

pares, pois ao mesmo tempo em que a pessoa está invisível, de certa forma, se sente 

humilhada, envergonhada, como aconteceu com Miss Brill quando o jovem casal a viu 

e a humilhou com gestos e palavras. Essa situação a fez correr para casa e chorar 
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juntamente com sua pele de raposa, sua amiga incondicional, que nem mesmo 

naquele instante a abandonou, chorou junto a dor daquele momento. 

Nessa perspectiva, o termo cegueira pública define a forma de exclusão visual 

das pessoas que convivem entre outras, em setores diversos da sociedade, sem 

serem notadas. Assim, pretende-se visualizar as personagens no tempo da história e 

nos acontecimentos. Os cegos superiores sofrem da cegueira de não ver subalternos 

invisíveis, enquanto a classe proletarizada fica subordinada à outra, o que faz com 

que a pessoa que não é vista se sinta inferior, sem valor, como aconteceu com Iona 

que queria muito ser visto, ouvido, mas, resolveu se recolher à sua humilde condição 

de ser invisível e retornou à casa, onde encontrou alento apenas junto a seu rocim 

que lhe deu (psicologicamente) a devida atenção e demonstrou querer ouvi-lo.  

Contudo, Miss Brill pensava diferente de Iona, gostava de ser invisível, exemplo 

disso pode ser percebido quando ela foi vista pelos jovens: não suportou o lampejo 

das palavras que a atingiram como farpas e desencadearam um misto de sensações 

ruins que a fizeram correr para casa sentindo-se triste e desorientada. 

Pode-se caracterizar a invisibilidade pública como algo que separa as pessoas 

de acordo com a posição social que ocupam. Enquanto os que se acham superiores 

se utilizam da comunicação restrita, permeada por imperativismo (“eu mando, você 

obedece”), a relação passa a configurar-se a partir da função que o outro ocupa, seja 

camareira, cocheiro, coveiro, sapateiro, zelador, lixeiro. Usam as profissões mais 

humildes como alvo de menosprezo, enquanto que outras profissões como arquiteto, 

médico, engenheiro são focos de exaltação.  

Os contos, mesmo tendo sido publicados há quase um século, trazem à 

discussão ressignificações que ocorrem hoje em dia, talvez até com maior violência, 

tanto psicológica quanto física, pois muitas das situações apresentadas são vividas 

por adolescentes no âmbito familiar e em suas interações sociais.  
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Atualmente no Brasil, o número de suicídios de jovens3 parece não conseguir 

recuar, por não suportarem as pressões diárias seja do trabalho, seja na família, 

dívidas, brincadeiras desagradáveis dos amigos por bobagens, que na mente do 

adolescente toma proporções sufocantes e sem solução.  

Uma considerável parcela de adolescentes tem problemas familiares, eles 

sentem-se sozinhos, invisíveis aos olhos dos pais, que envoltos em suas 

preocupações diárias esquecem que seu filho é um ser em formação, malcriado 

algumas vezes, entretanto, frágil, que vive tentando demonstrar o que não é, sem 

rumo, sem ter em quem confiar. Alguns chegam à conclusão de que acabar com a 

própria vida resolve todos os seus problemas. E, assim, o fazem.  

Esse tipo de atitude mostra o quanto os pais se afastam de seus filhos. Mesmo 

morando na mesma casa não há um diálogo capaz de superar as dificuldades de 

interação. Cada um vive no seu mundo, cria um mundo paralelo, particular, em que 

se sente bem, não sendo diferente do que Miss Brill fazia ou buscava, um meio termo 

entre o real e o imaginário, configurando a vida de modo a ser feliz do seu jeito. No 

entanto, Iona vivia o real, queria ser apenas ele mesmo e compartilhar sua dor com 

alguém que o visse como ser humano, alguém real com sentimentos reais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                

3 Dados divulgados pela BBC Brasil (2015) indicam que, entre 1980 e 2014, a taxa de 
suicídio entre jovens de 15 a 29 anos aumentou 27,2% no Brasil. 
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SEÇÃO 3: ANÁLISE COMPARADA DA ESTRUTURA NARRATIVA DOS CONTOS  
 

3.1  Estrutura Narrativa segundo o Modelo Funcional de Propp 
 
 

Ao analisar os contos, buscou-se seguir uma linha temática observando os 

locais em que ocorreram os fatos narrados em Paris e Moscou, cidades distintas, 

momentos distintos. Enquanto em Moscou nevava, em Paris estava ensolarado.  

A escolha do nome permite classificar a personagem, sendo Tchekhov um 

escritor russo, como Iona Potapov, em que o morfema gramatical “ov” designa nome 

masculino russo. E, ao escolher o nome de sua personagem, Mansfield levou o leitor 

a observar que ela, necessariamente seria uma personagem de língua inglesa, já que 

utilizou o termo, miss (senhorita ou senhora solteira) para designá-la, anteriormente a 

seu sobrenome. 

Para compor o nome da personagem Miss Brill, foi utilizada uma expressão 

inglesa que tem vários significados, dependendo da língua em que se encontra. A 

personagem retrata beleza em tudo, o que é revelado por meio de seu olhar e 

pensamento de forma ornamental e afetiva ao sentir amor por tudo e todos, sem 

sequer notar maldade em nada, sendo de certa forma uma personagem inocente, 

enquanto Iona em toda a sua caracterização retrata afetividade de modo meio 

grosseiro e simbolista. 

Segundo a perspectiva estruturalista de Propp, os acontecimentos de uma 

narrativa se encadeiam conforme a ação das personagens de acordo com funções 

que permanecem, em geral, na mesma sequência, que pode vir imediatamente após 

outra sequência, mas também podem aparecer entrelaçadas, como se permitisse que 

outra sequência se intercale. Essa combinação não é fortuita, mas, derivada de regras 

de composição que serão exploradas. 

 

 
O importante não é o que eles [personagens] querem fazer nem 
tampouco os sentimentos que os animam, mas suas ações em si, sua 
definição e avaliação do ponto de vista de seu significado para o herói 
e para o desenvolvimento da ação. [...] os sentimentos do mandante 
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podem ser hostis, neutros ou amistosos, isto não influirá no 
desenvolvimento da ação. (PROPP, 2006, p. 79) 

 

 

Os contos em estudo são narrativas que revelam a vida cotidiana das 

personagens, seus anseios, angústias, sofrimentos, causados pela convivência com 

pessoas que não as viam como humanos e, que ao ter a capacidade de enxergá-las, 

as maltrataram, ignoraram, afetando seu íntimo de maneira negativa, fazendo com 

que se sentissem diminuídas. 

Reuter (2002 p. 32-3) revela que o narratólogo soviético Vladimir Propp, na 

busca de organizar de maneira sistematizada as ações das personagens, 

principalmente no tocante à intriga que era a grande preocupação dos teóricos da 

narrativa, procurou desenvolver uma sistemática em que os contos tivessem uma 

ordem idêntica. Ele foi um dos primeiros a publicar seu modelo de Estrutura Narrativa, 

no livro Morfologia do Conto, o teórico buscou formalizar a intriga das narrativas, 

principalmente nos contos russos, fato que pesou na escolha para apresentar as 

comparações entre os contos a partir de duas grandes hipóteses.  

- Para além de suas diferenças superficiais, todos esses contos se 
reduziriam, a um conjunto finito e organizado, em uma ordem idêntica 
de ações;  
- As ações (diferentemente das personagens e dos objetos) seriam as 
unidades de base. (REUTER, 2002, p. 32-3)  

Propp isolou “trinta e um conceitos”4 que auxiliam na compreensão dos contos 

e constituiriam a base comum da estrutura narrativa. No entanto, para análise dos 

                                                

4 Trinta e uma funções que no entender de Propp constituiriam a base comum das narrativas 
– 0. Situação inicial: abertura, apresentação das personagens; 1. Afastamento: um dos 
membros da família parte ou morre; 2. Interdição: o herói se defronta com uma ordem ou 
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contos Angústia e Miss Brill serão utilizados apenas alguns que se encaixam nos 

propósitos da pesquisa. 

Como situação inicial temos a apresentação das personagens de Iona, um 

idoso solitário que buscava atenção das pessoas apenas para falar de suas angústias 

e Miss Brill, idosa solitária que buscava apenas ficar incógnita observando o mundo 

do seu jeito, como num fantástico teatro no qual todas as pessoas eram seus 

personagens da vida real. 

 

1. Afastamento: Brill se afastou de sua terra natal e veio em busca de outra vida em 

Paris, enquanto Iona veio da zona rural para a urbana, se assemelhando a Nilce um 

dos entrevistados de Costa na sua Tese de Doutorado em 2008. 

 

2. Interdição: Iona sempre se defronta com ordens, na maioria das vezes muito 

ríspidas, sendo ignorado como pessoa, a interdição acontece quando o militar fica a 

                                                

proibição; 3. Transgressão: a interdição é transgredida; 4. Interrogação: o agressor tenta obter 
informações; 5. Informação: o agressor recebe informação sobre sua vítima; 6. Engano: o 
agressor tenta enganar a vítima para apoderar-se dela e de seus bens; 7. Cumplicidade: a 
vítima se deixa enganar e involuntariamente ajuda seus inimigos; 8. Malfeito: o agressor 
prejudica um dos membros da família; 9. Meditação ou transição: o malfeito (ou a carência) 
torna-se conhecido, e o herói parte ou é enviado para remediá-lo. 10. Início da ação contrária: 
o herói aceita ou decide agir. 11. Partida: o herói deixa sua casa. 12. Primeira função do 
doador: o herói é submetido à prova, interrogatório ou ataque que o preparam para a recepção 
de um objeto ou de um auxiliar mágico. 13. Reação do herói: o herói reage às ações do futuro 
doador. 14. Recepção do objeto mágico: o herói recebe o objeto mágico. 15. Deslocamento: 
o herói é transportado ou conduzido para perto do lugar onde se encontra o objeto de sua 
busca. 16. Combate: o herói e seu agressor se enfrentam. 17. Marca: o herói recebe uma 
marca (ferimento, beijo, objeto).18. Vitória: o agressor é vencido. 19. Reparação: o mal feito 
inicial é reparado ou a carência é suprida. 20. Retorno: o herói retorna. 21. Perseguição: o 
herói é perseguido e/ou agredido. 22. Socorro: o herói é socorrido ou consegue escapar. 23. 
Chega incógnito: o herói chega incógnito em sua casa ou a um outro lugar. 24. Pretensões 
mentirosas: um falso herói faz valer pretensões mentirosas. 25. Tarefa difícil: propõe-se ao 
herói uma tarefa difícil. 26: Tarefa cumprida: o herói triunfa. 27. Reconhecimento: o herói é 
reconhecido como tal, frequentemente graças à sua marca (cf. função 17). 28.Descoberta: o 
falso herói ou agressor é desmascarado. 29. Transfiguração: o herói recebe uma nova 
aparência e muda fisicamente. 30. Casamento: o herói se casa e sobe ao trono. REUTER, 
Yves. A análise da Narrativa: o texto, a ficção e a narração. Tradução Mario Pontes. Rio de 
janeiro, DIFEL, 2002, 190p. 
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gritar e esbravejar com ele que apenas aceita tranquilamente aqueles insultos. Com 

Miss Brill não é diferente, ela ouve calada os insultos sem sequer defender-se, como 

acontece com Moisés e Nilce, garis entrevistados na Tese de Fernando Costa, que 

apenas ouvem tudo em silêncio. 

3. Interrogação: Miss Brill tenta obter informações sobre a vida das pessoas para 

melhor encaixá-las em seu teatro imaginário. 

 

4. Informação: Miss Brill recebe as informações, ouvindo as conversas das pessoas. 

Iona recebe informações quando lhe dão a rota a seguir. Moisés e Nilce recebem as 

informações sobre como executar suas tarefas e o momento em que devem executá-

las. 

 

5. Engano: ao utilizar palavras ou expressões contra as personagens dos contos e as 

pessoas da entrevista, se sentem diminuídos, permitindo ao agressor de certa forma 

uma vantagem sobre elas. 

 

6. Cumplicidade: ao permitir serem diminuídos, sem querer as vítimas se deixam 

enganar e ajudam seu inimigo a ter sucesso sobre elas. Iona, contra sua vontade, 

precisa calar-se, pois ninguém quer ouvi-lo e Miss Brill joga a pele de raposa de volta 

na caixa, contra sua vontade, mas ressentida pela humilhação pública que passou. 

 

7. Malfeito: ao referir-se à pele de raposa de forma grosseira os jovens fizeram com 

que Miss Brill se sentisse incomodada, pois aquele objeto era para ela como um 

membro da família. 

 

8. Meditação: ambas as personagens do conto sentiam certa carência de atenção por 

parte de outras pessoas. 
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9. Partida: essa ocorre no início, quando cada uma das personagens deixa seu lar – 

Iona para trabalhar, assim como Moisés e Nilce e Miss Brill para ir aos Jardins 

Publiques.  

 

10. Recepção do objeto mágico: ocorre quando Iona conversa com o equino que, 

vendo sua tristeza, demonstra compaixão, momento em que se vê que na sua solidão 

apenas um cavalo conseguiu entender seus anseios. Semelhantemente, quando a 

pele chora com Miss Brill, vendo tamanha tristeza que a assola mediante o choque de 

realidade. 

 

11. Deslocamento: Iona e Miss Brill deixaram seus lares e foram até o lugar onde se 

encontra o objeto de sua busca, no caso de Iona buscava clientes e Miss Brill apenas 

sossego e tranquilidade para desempenhar uma boa atuação, como excelente atriz 

que se considerava. 

 

12. Marca: pode-se dizer que o herói recebe uma marca ou ferimento no momento em 

que são tratados com palavras duras. 

 

13. Retorno: acontece no momento em que Iona resolve ir para casa, cansado de 

tudo, e Miss Brill percebe que tudo o que viveu não passou de ilusões, se recolhe 

então ao seu cantinho especial, querendo esquecer-se de tudo o que passou.  

 

14. Socorro: acontece quando ambas as personagens resolvem ir para suas 

residências chorar suas mágoas, escapam do ambiente opressor em que se 

encontravam.  

 

15. Chega incógnito: Brill chega em sua casa solitária, sem passar em lugar algum 

não querendo mesmo ser vista, Iona até tenta ser visto por um dos cocheiros que ali 

estava dormindo e levantou para beber água, mas, foi ignorado. 

 

16. Tarefa difícil: para cada um naquele momento, ver-se como vítima e ir além de 

tudo aquilo e buscar forças para superar os acontecimentos.  
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17: Tarefa cumprida: cada um sabe que nada será como antes, mas, ao se encontrar 

em casa, Iona percebe que cumpriu seu papel diário mesmo que as ações não tenham 

sido as esperadas, ninguém parou para ouvi-lo, enquanto Miss Brill, em meio ao 

turbilhão de pensamentos, a contenção do choro, cai na realidade. 

 

18. Reconhecimento: as personagens são marcadas por serem solitárias e buscarem 

nessa solidão alento para continuarem sua jornada, cada uma resolve colocar toda a 

sua atenção em um objeto, no caso de Miss Brill e, em um animal, no caso de Iona. 

 

19. Descoberta: Iona descobre que somente seu grande companheiro seu rocim irá 

ouvi-lo. Miss Brill percebe que foi ridicularizada por causa do seu objeto de estimação 

e descobre que vivia uma fantasia.  

 

20. Transfiguração: após a descoberta, Miss Brill só tem como opção viver a vida real, 

sem deixar-se levar pelas fantasias, tudo agora seria muito diferente. Iona percebe 

em seu animal um grande amigo, agora não mais se sentirá solitário, pois personificou 

seu animal para ouvi-lo e entendê-lo quando necessário.  

 

Dessa forma, a análise desses contos possibilitou a compreensão não somente 

dos aspectos discursivos, mas da realidade vivenciada na atualidade, percebe-se que 

o espaço de tempo existente entre as duas produções literárias, não as afastou das 

semelhanças, que se concretizaram de maneira sistemática.  

Mesmo em suas diferenças, os traços de cada conto e o tempo do discurso 

possibilitou ampliar o entendimento acerca do sofrimento pessoal de cada 

personagem. Portanto, por meio da análise, nota-se um diálogo virtual estabelecido 

entre os dois contos e os dois autores, somente encontrados a partir de um olhar 

criterioso voltado para a narrativa e os acontecimentos similares. 
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3.2 Análise formal dos contos Angústia e Miss Brill 
 

O conto Angústia foi escrito pelo autor russo Anton Chekhov, considerado um 

dos maiores contistas de todos os tempos e publicado, pela primeira vez, em russo, 

em 26 de janeiro de 1886, na edição nº 18 da Revista Peterburgskaya Gazeta.  

O conto Miss Brill foi escrito por Katherine Mansfield e publicado pela primeira 

vez em 26 de novembro de 1920, na revista literária Athenaeum. Iona é referido pelo 

autor pelo primeiro nome, sugerindo uma falta de distinção, enquanto Miss Brill é 

retratada pela autora por meio do sobrenome, sugerindo a formalidade própria 

consignada a uma professora da época, afastando-a do leitor. O narrador é 

extradiegético, não obstante, permite ainda assim que se veja os acontecimentos 

exclusivamente mediante o ponto de vista de Miss Brill, ou seja, o leitor apenas saberá 

o que a personagem lhe permitir saber.  

Quando se faz a primeira leitura, o conto Angústia é apenas a história de um 

cocheiro que tenta, sem sucesso, contar às pessoas sobre a morte de seu filho, 

buscando uma forma de ser compreendido, ouvido, mas, ninguém lhe dá atenção, 

algo que parece simples, no entanto, para lona tem grande significado.  

Ao observar-se os detalhes que o autor utiliza na escrita para apresentar a 

personagem, pode-se encontrar traços da literatura que ampliam os significados, 

enriquecem os detalhes e fazem com que o leitor fique maravilhado por compreender 

nas entrelinhas a mensagem que Tchekhov tão ricamente quis passar com esse 

conto.  

A estória do conto começa ao apresentar o cocheiro Iona Patapov, que leva 

uma vida miserável, sentado imóvel na boleia da charrete, curvado, coberto pela neve 

que caía, perdido em seus pensamentos, seu cavalo também estava estático com a 

neve também a cobri-lo. 

 
O cocheiro Yona Potapov está completamente branco, como um 
fantasma. Encolhido o mais que pode se encolher um corpo vivo, está 
sentado na boleia, sem se mover. Tem-se a impressão de que, mesmo 
que caísse sobre ele um montão de neve, não consideraria necessário 
sacudi-la… Seu rocim está igualmente branco e imóvel. (TCHEKHOV, 
1886) 
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Ambos pareciam tristes, como qualquer ser que se encontra longe de casa. 

Iona foi arrancado do tranquilo campo e lançado no caos da cidade movimentada de 

São Petersburgo. Miss Brill, que viera de outra cidade, buscava alento para sua 

solidão na observação da vida de outras pessoas. Permanecia por longo período de 

tempo, envolta na neblina do tempo e de suas lembranças.  

Essa personagem observa a vida das pessoas e faz uma descrição com 

riqueza de detalhes, caracterizando-as de acordo com as conversas que ouve, gestos 

que fazem, lhes atribui sentido, imaginando histórias. Busca, nesse ato, um meio 

termo na solidão de alguém que veio de outra cidade em busca de algo novo, mas 

que até aquele momento não fez amizades, não criou vínculos, nem com seus alunos, 

o que segundo Costa é “a mola do destino”, perdeu seus amigos de vista e faz da vida 

um grande teatro, com variados atores, como forma de não se deixar abater pela 

solidão latente que invade a penumbra de suas noites.  

 

 
[...] Para quem deixou sua terra natal, parece muito difícil criar novos 
vínculos como aqueles outrora conhecidos [...] A amizade que é a 
mola do destino, na cidade grande, esgarça. Os amigos se dispersam 
e perdem-se de vista. (COSTA, 2008, p. 229-30). 
 

 

Assim como Iona, Miss Brill era uma velha senhora solitária, no entanto, sempre 

estava envolta em fantasias que despertavam a partir da observação da vida de outras 

pessoas, vivia sonhando acordada no banquinho do jardim que gostava de frequentar. 

 
No seu banco especial estavam sentadas apenas duas pessoas: um 
senhor requintado de casaco de veludo, as mãos fechadas em volta 
de uma longa bengala talhada, e uma senhora robusta, de postura 
ereta e um novelo de tricô sobre o avental bordado. Eles não se 
falavam, o que era decepcionante pois Miss Brill sempre ficava 
ansiosa pelas conversas. Ela havia se tornado uma verdadeira 
especialista, pensou, em ouvir fingindo que não estava ouvindo, em 
entrar nas vidas alheias por só um minuto enquanto elas conversavam 
ao seu redor. (MANSFIELD, 1920) 
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A protagonista flutua na linha tênue entre fantasia e realidade em que, numa 

excursão ordinária de domingo aos jardins públicos de sua cidade, onde imagina que 

está participando de uma grande peça, quando na realidade está apenas sentada 

sozinha em um banco observando o mundo ao seu redor.  

Por outro lado, Tchekhov se utiliza de estratégias narrativas que levam o leitor 

a involuntariamente comparar o cocheiro com sua égua, de certa forma animalizando 

a personagem e mostra que Iona era completamente invisível aos olhos humanos. 

Esse fator contribui para uma identificação com o animal, estabelecendo uma 

similaridade entre o ser humano e o equino, que o ouve e está sempre ali com ele por 

tanto tempo que seus movimentos se tornam semelhantes. 

Ao se falar de estratégias narrativas é importante recordar Genette (1972) que 

define a narrativa sob três noções distintas: 

 
Num primeiro sentido – a narrativa designa o enunciado narrativo, o 
discurso oral ou escrito que assume a relação de um acontecimento 
ou de uma série de acontecimentos. [...] Num segundo sentido, a 
sucessão de acontecimentos, reais ou fictícios, que constituem o 
objecto desse discurso, e as suas diversas relações de 
encadeamento, de oposição, de repetição, etc.[...] Num terceiro 
sentido, um acontecimento: não aquele que se conta, mas aquele que 
consiste em que alguém conte alguma coisa. (GENETTE, 1972, p. 22-
3). 

 
 
 

O conto é narrado sob o aspecto de uma série de acontecimentos, ressaltando 

o tempo da narrativa. Iona fica imóvel por horas, parado em um mesmo lugar somente 

em companhia de seu Rocim; leva os clientes a lugares diferentes, o militar, que se 

utiliza de palavras duras para dirigir-se a Iona. Acontece a morte de seu filho e 

sucessor. O sentimento de angústia que o assolava por não conseguir expor seus 

sentimentos, sua dor, propondo um encadeamento de situações que vão se 

relacionando no decorrer da narrativa de maneira acrônica. Esse aspecto reforça a 

necessidade do autor de formular um desejo tão significativo da personagem, 

enunciando uma condição para que ela possa sentir-se melhor, simplesmente o ato 

de contar sua história, expor o mais profundo e doloroso de seus sentimentos que 

muito a estava abalando. 
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Mansfield, assume uma postura cuidadosa e especial durante a escrita de Miss 

Brill, quem ler o conto percebe na personagem uma figura frágil e solitária que, 

segundo Cupertino (1999), busca no seu objeto alento às suas lembranças. 

 

 
Embora o tempo estivesse esplêndido – um céu azul polvilhado de 
ouro e grandes manchas de luz espalhando-se sobre os Jardins 
Publiques – Miss Brill ficara contente por ter resolvido por sua estola 
de pele de raposa (MANSFIELD, 1920). 
 

 

Durante a leitura, é possível perceber que Miss Brill e Iona eram pessoas de 

idade, ela trabalhava como professora e ficava sentada em um banco da praça e ele 

transitava vagarosamente pelas ruas, obstruindo a passagem de outros transeuntes 

que por ali transitavam, o que fazia com que fosse tratado com rispidez pelo cliente. 

 
– Cocheiro, para a Víborgskaia! – ouve Iona.  
– Cocheiro! Estremece e vê, através das pestanas cobertas de neve, 
um militar de capote com capuz. 
– Para a Viborgskaia! – repete o militar.  
– Está dormindo? Para a Víborgskaia! (TCHEHOV, 1886) 

 

 

Esse e outros insultos são ditos por ele que fica enfurecido com a falta de jeito 

do cocheiro, ao guiar seu cavalo, consequência da falta de atenção, por estar com os 

pensamentos em outro lugar. Algumas vezes Iona parecia estar cochilando enquanto 

guiava, pois, o oficial insistia em repetir o lugar e os insultos. 

 
– Onde vai, demônio?! – ouve, logo depois, Iona exclamações partidas 
da massa escura de gente, que se desloca em ambos os sentidos.  
– Para onde te empurram os diabos? Mantenha-se à direita! 
– Não sabe dirigir! Olha a direita – zanga-se o militar. (TCHEKHOV, 
1886) 

 

Tudo que o cocheiro queria fazer era falar com o militar sobre a morte do seu 

filho, ocorrida muito recentemente. Contudo, era difícil para ele dirigir e contar a 

história ao mesmo tempo. Então, o militar, que parecia um pouco mais compreensivo 

do que inicialmente, insiste que o cocheiro precisava parar a história e focar na direção 
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da charrete. O cocheiro então ergue o pescoço novamente, se apruma em seu 

assento e, com pesada graça, chicoteia o cavalo para avançar mais rápido.  

Procurava entrar em contato com o passageiro, que ficava o tempo inteiro com 

os olhos fechados para não ser incomodado. Ao chegar no destino (Vyborgskaya), 

Iona estaciona próximo a um restaurante e novamente senta-se curvado sobre a 

boleia. Mais uma vez a neve cai sobre ele e seu cavalo.  

Após algumas horas, três jovens foliões servem-se de seus serviços. Eles são 

ainda menos simpáticos que o militar. Na verdade, eles tratam Iona da mesma forma 

que tratam o cavalo dele: ambos devem levá-los rapidamente para o seu destino ou 

recebem chicotadas, se não forem rápidos o suficiente.  

Inconscientemente, Iona prolonga essa viagem para ter alguma companhia, 

mesmo que infeliz, preferia estar com eles a estar sozinho. Quando o cocheiro tenta 

estabelecer conversa, contando o caso de seu filho, um dos passageiros, que 

possivelmente evitava enfrentar seu próprio medo da morte, afirma que todos nós 

morremos e reitera seu desejo de se apressar para o destino no qual mais prazer o 

espera. 

Ao retornar para casa e ficar sozinho novamente, vê-se com seu sofrimento 

insuportável. Silencioso e isolado em meio a uma cidade lotada e barulhenta, o velho 

percebe que não deve esperar que as pessoas possam ouvi-lo. Percebe-se que a 

personagem chama de casa um alojamento de cocheiros. 

 

 
Num dos cantos, levanta-se um jovem cocheiro, funga, sonolento, e 
arrasta-se para o balde d'água. – Ficou com sede? – pergunta Iona. – 
Com sede, sim!  – Bem... Que lhe faça proveito... Pois é, irmão, e eu 
perdi um filho... Está ouvindo? Foi esta semana, no hospital... Que 
coisa!  
Iona procura ver o efeito que causaram suas palavras, mas não vê 
nada. O jovem se cobriu até a cabeça e já está dormindo. O velho 
suspira e se coça... Assim como o jovem quis beber, assim ele quer 
falar. Vai fazer uma semana que lhe morreu o filho e ele ainda não 
conversou direito com alguém sobre aquilo... É preciso falar com 
método, lentamente... (TCHEKHOV, 1886) 
 

 

Naquele lugar cada um estava absorto em seus próprios pensamentos, 

problemas, cuidando da própria existência, trabalhando ou descansando. No entanto, 
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sentindo a solidão entre a multidão, Iona tem um único desejo: encontrar pessoas 

capazes de lhe ouvir e aconselhar, ajudando-o a entender e aceitar a dor que não 

queria cessar.   

Iona resolve ir ao estábulo ver como está seu cavalo e o vê comendo feno. 

Logo pensa na miséria psicológica e financeira que vem enfrentando. Percebeu que 

durante o trabalho não conseguiu sequer tirar o valor para comprar a aveia do cavalo. 

Quando seu filho estava vivo não era assim, mas sua vida foi alterada por sua morte 

precoce, que copartia seu lugar na charrete, tinha força, vontade, era jovem, 

aguentava trabalhar e com certeza, ganharia muito mais dinheiro que seu pai, já velho.  

 

 
Está mastigando? – pergunta Iona ao cavalo, vendo seus olhos 
brilhantes. – Ora, mastiga, mastiga... Se não ganhamos para a aveia, 
vamos comer feno... Sim... Já estou velho para trabalhar de cocheiro... 
O filho é que devia trabalhar, não eu... Era um cocheiro de verdade... 
Só faltou viver mais... Iona permanece algum tempo em silêncio e 
prossegue: – Assim é, irmão, minha eguinha... Não existe mais Kuzmá 
Iônitch... Foi-se para o outro mundo... Morreu assim, por nada... Agora, 
vamos dizer, você tem um potrinho, que é teu filho... E, de repente, 
vamos dizer, esse mesmo potrinho vai para o outro mundo... Dá pena, 
não é verdade? O cavalinho vai mastigando, escuta e sopra na mão 
de seu amo... Iona anima-se e conta-lhe tudo... (TCHEKHOV, 1886). 
 
 

 

Iona conversa com o cavalo, sobre a sua aflição com relação à perda precoce 

de seu filho. Fala com o animal como se estivesse falando com uma pessoa, pedindo 

que imaginasse como seria ter um filhote e perdê-lo. Seu rocim mastiga e sopra na 

mão do seu dono, fazendo com que o ancião entenda que está interessado em ouvir 

seu relato, então começa a contar-lhe a história de como perdeu seu amado filho. 

Como sempre fazia sentada no mesmo banco no Jardim Público, Miss Brill 

ajusta a peça no pescoço e passa a observar todas as pessoas à sua volta e uma 

banda que tocava próximo. Naquele dia em especial, havia mais pessoas que o 

normal nas ruas e a banda tocava melodiosamente uma linda canção para entreter 

todos os transeuntes que por ali passavam.  
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A banda tocava aos domingos o ano inteiro, mas fora da estação não 
era a mesma coisa: era como se alguém tocasse para a família; Não 
se preocupa como toca, se não houver nenhum estranho presente [...] 
agora havia um trechinho – muito lindo! – em solo de flauta, uma curta 
cadeia de notas brilhantes. (MANSFIELD, 1920) 
 
 
 

Ao sentar-se por trás da banda sua visão do mar era privilegiada, acreditava 

ser aquele um cenário perfeito para as histórias que se desdobravam diante de sua 

bisbilhotice, viu quando duas garotas passaram acompanhadas por dois soldados, viu 

uma mulher que passava usando um chapéu de palha, levando um burro, depois 

passou outra mulher. Essa, por sua vez, atraente aos olhos de Miss Brill, deixando 

cair suas flores, que logo foram apanhadas por um jovem garoto que as devolve, mas 

a mulher as joga novamente. A senhora tira então sua visão daquela situação em que 

não saberia como lidar. 

Ela vê quando outra mulher que usava um toque de arminho aparece com um 

cavalheiro que a ignora mesmo com todo seu esforço para chamar sua atenção e 

joga-lhe anéis de fumaça de cigarro em seu rosto, deixando-a para trás. 

Sempre foi misteriosa e discreta com relação ao local onde estaria nas tardes 

de domingo. Seus alunos a indagavam sobre seu paradeiro e ela respondia dizendo 

ser uma atriz experiente, fantasia na qual acreditava porque nas suas observações, 

imersas em pensamentos absortos criava um mundo paralelo em que tudo o que vivia 

era um grande teatro da vida real, porém com simbolismos de quem apenas vivia 

como espectadora de sua própria existência.  

Miss Brill observava a multidão que passava, como fazia todos os domingos, 

em todas as estações. Houve um momento em que percebe que todas aquelas 

pessoas próximas a ela lhe eram estranhas, com olhar pálido, como se estivessem 

escondidas em armários e só naquele momento saíssem para respirar ar fresco. 

Mansfield retratava que Miss Brill gostava de acreditar que estava em um teatro 

tendo o mar como pano de fundo. Fez com que se emocionasse, a banda pareceu 

sentir sua emoção e tocou suavemente, transmitindo-lhe uma doce sensação de bem-

estar por estar fazendo parte de todo aquele cenário, por vivenciar aquele misto de 

emoções que somente quem é solitário pode conhecer. 
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A senhorita Brill descobriu o que foi que tornou aquela cena tão 
excitante. Eles estavam todos no palco. Eles não eram apenas o 
público, não apenas olhando; eles estavam atuando. Mesmo ela teve 
uma parte e vieram todos os domingos. Sem dúvida, alguém teria 
notado se ela não tinha estado lá. Ela fazia parte da performance, 
afinal. (MANSFIELD, 1920) 

 

 

O fato de construir um mundo fantasioso, talvez o tenha despido de toda 

maldade. Imagina-o maravilhoso, onde as pessoas eram boas, alegres e sua 

personagem era muito importante, pois dava vida aos demais. Ao viajar na imaginação 

descobria sua intensa felicidade, sente prazer. Porém, em meio a isso tudo o choque 

com a realidade advinda da situação vivenciada faz com que se dê conta da fantasia 

que viveu por tanto tempo. 

Miss Brill gostava de observar o movimento, ouviras pessoas conversando, 

sem que se dessem conta de sua presença. Desenvolveu uma técnica que 

considerava perfeita de parecer que estaria desligada do mundo ao seu redor, 

enquanto, na verdade, estava atenta a todos os detalhes que captava naquela praça, 

principalmente às conversas dos frequentadores do parque, como aconteceu com um 

casal de idosos que se sentou próximo a ela e que mais pareciam estátuas. 

Enquanto a banda tocava uma música lúdica, Miss Brill queria cantar em voz 

alta, acreditando que se fizesse isso as pessoas à sua volta também cantariam, pois 

estavam ali apenas à espera de alguém que tomasse a iniciativa. Estava preparando 

sua voz, quando viu um garoto e uma garota, por sinal muito bonitos, sentarem-se no 

banco ao seu lado, imediatamente os elegeu herói e heroína da peça da vida real, 

preparou-se então, para ouvir a conversa.  

 

 
A estola dela é que é engraçada, gaguejou a moça. Mais parece um 
peixe frito”. – “Ora, deixe disso”, sussurrou irritado o jovem. E 
continuou: “vamos lá, má petit chére”.   
– “Não, aqui não”, disse a jovem. “Aqui não, não posso.” (MANSFIELD, 
1920) 
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A garota então riu e disse que o bichano no pescoço da mulher era engraçado, 

fazendo com que Miss Brill se sentisse humilhada. Como se enganara, os elegendo 

como “mocinhos” do seu lindo teatro, talvez não tenha percebido durante a imersão 

no mundo da fantasia que seus escolhidos não eram tão puros como sua mente 

idealizara para concluir sua peça teatral daquele dia que havia iniciado com grandes 

expectativas de felicidades.  

A humilhação fere a autoestima, faz com que o indivíduo perca por completo o 

significado de sua existência, conforme o abalo causado pela situação que lhe foi 

imputada, podendo incorrer em ato depressivo. O que na atualidade tem sido bem 

comum. 

Ao frustrar-se pelo fato de sair da invisibilidade de maneira tão brusca, 

negativa, empreendeu um caminho de volta para casa. Sempre parava para comprar 

um pedaço de bolo de mel na padaria, pois era seu sabor favorito, às vezes vinha uma 

amêndoa no seu pedaço e às vezes não. Esse era o seu momento especial quando 

tinha a sorte de vir uma amêndoa em seu bolo, mas exatamente naquele dia, não quis 

comer o bolo, correu direto para casa, sem parar, sem olhar para trás, tão desanimada 

que estava. 

Correu para o quarto, subiu as escadas num impulso, sentou no canto da cama, 

em seu pequeno quarto escuro, tirou seu bichano do pescoço e rapidamente o 

guardou novamente dentro da caixa. Ao colocar a tampa, ouviu um choro sofrido, não 

sabia se era o seu ou o da pele de raposa, sua amiga, insultada naquele momento 

em que tudo parecia perfeito.  

Miss Brill traz à vida uma das mulheres mais solitárias de Mansfield, que talvez 

tenha a ver com a própria vivência da autora. O leitor vivencia todos os fatos pelo olhar 

mental da personagem, sem necessariamente a autora escrever qualquer comentário 

óbvio a respeito da situação da personagem que, de repente, começa a concordar 

que seu tempo já havia passado e não passava de uma velha insignificante que usava 

aquela peça totalmente fora de moda.  

Todo o seu entorno desmoronou, seu castelo, sua peça teatral, seu mundo 

tomou outro rumo, cada acontecimento de sua vida passou como um flash de luz. Em 

sua mente percebeu que a imagem que as pessoas faziam dela nada se relacionava 

com a que ela mesma tinha de si, viu que era exatamente igual àquelas pessoas que 
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achava estranhas, com rotinas parecidas, cada uma vivendo sua vida e executando 

seus papéis na sociedade. 

Todas essas revelações fazem com que as suas esperanças sejam abaladas, 

sente que sua vida perde o sentido, seus sonhos foram destruídos pelas palavras 

daquele jovem casal. O que antes lhe enchia de prazer, o bolo com amêndoa, ouvir 

conversas no banco da praça, imaginar boas situações de convivências, já não 

importavam mais, suas emoções estavam abaladas, seu íntimo ferido, sua vida sem 

razão, não sabia como reconstruir sem que a dor estivesse ali, implícita, sempre 

procurando uma fresta para sair. Nada mais seria como antes. 

 
 
3.3 Considerações acerca da abordagem técnica dos contos 
 
 

A característica mais distintiva do estilo de Tchekhov nessa estória é sua 

narrativa no tempo presente, que faz com que se perceba que cada evento ocorrerá 

de imediato, como acontece na vida real, em que as ações ocorrem em questão de 

segundos.  

O contraste da narrativa apresentando situações no passado, como a morte do 

filho de Iona, parece sugerir proximidade, certa intimidade entre Iona e seu cavalo. 

Uma ironia sugestiva dessa intimidade é que tende a colocar o leitor na posição 

imaginária do cavalo de Iona, um ouvinte silencioso e simpático.  

Nesse sentido, o leitor pode sentir-se encorajado a oferecer a Iona o conforto 

de que ele precisa. Desse modo, a história de Tchekhov poderia, em pequena medida, 

contribuir para a solução de um problema social geral que a situação de Iona ilustra, 

ao evocar um tipo de comunidade em que pessoas de todas as classes e de todas as 

partes da sociedade são simpáticas umas com as outras. 

Outra característica importante do estilo de Tchekhov é a sua abordagem 

discreta, quase lacônica para o relato, que transmite sentimentos profundos de 

insensibilidade, em que um pobre homem trava uma luta, incapaz de encontrar 

simpatia, vivendo em um mundo frio e duro, prenunciando características da literatura 

fantástica.  
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Como Chekhov revela gradualmente os pensamentos e sentimentos de Iona, 

as descrições são simples, explicando apenas o que ele sente e o que ele precisa. 

Como resultado, a narrativa evoca a resposta apropriada do leitor sem especificar o 

que se deve sentir.  

O uso de cada palavra é importante para o propósito de Tchekhov no conto, 

que inclui ajudar seus leitores a entender e simpatizar mais plenamente uns com os 

outros. Também contribui significativamente para o poder da estória em falar aos 

leitores que não reconhecem plenamente o momento histórico, levando-os a 

considerar, por exemplo, as necessidades fundamentais que atraem as pessoas para 

os grandes centros. 

A influência de Mansfield sobre a estrutura do conto é comparável à de seu 

mais famoso contemporâneo, James Joyce. Crucial para esses autores é a sensação 

de que o ponto de vista deve ser controlado a partir do interior da personagem e que 

a elusividade do significado da vida pode ser capturada por meio de um momento.  

O acesso mental restringido a Miss Brill, à mera onisciência seletiva, não pode 

explicar a astúcia da técnica, a manipulação do tempo, a exploração de alguns 

momentos na vida da personagem. 

Os momentos de cada atuação da personagem revelam o tempo psicológico 

em vez de o tempo do relógio e estão em toda parte marcados pelo coloquialismo e 

as características da linguagem privada, que misturados com a fraseologia da autora, 

enfatiza as observações mais neutras que são reforçadas por uma espécie de 

intensidade lírica.  

Essa rica mistura de monólogo interior, monólogo narrado e narrador, são o 

resumo que permite ao leitor perceber a própria realidade que Miss Brill procura negar 

em suas fantasias. 

Mansfield, assim como Joyce, rejeitando a ideia de comentar no decorrer da 

escrita, permitiu ao leitor adentrar no mundo da personagem e reagir de maneiras 

mais sutis. Enquanto Miss Brill reflete sobre o passado, notadamente, antecipa um 

tempo futuro no diálogo imaginado, a reação de seu companheiro de leitura revela 

sua ansiedade mais plenamente.  

Ao olhar para fora, por intermédio dos olhos de Miss Brill, o mundo da estória 

permite que o leitor infunda sua visão para que temas de isolamento, exílio e 
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envelhecimento em um mundo hostil pareçam evoluir naturalmente a partir daquela 

personagem tão absorta em pensamento. 

Dessa forma, a mistura de cena e os modos da vida mental da personagem 

trabalham em harmonia para preservar o sabor do próprio fraseado de Miss Brill para 

manter a narrativa suave e sem costura, o que resulta em um choque de realidade em 

que a protagonista já não pode mais negar a realidade que tanto temia. 

 
3.4 Temas: exílio, imaginação e realidade 
 

Leitores não familiarizados com a história da Rússia podem facilmente perder 

uma dimensão crucial da estória de Anton Tchekhov. O texto foi escrito no período 

após as Grandes Reformas da década de 1860. Essas reformas incluíam a libertação 

dos servos da escravidão, seguida de um processo longo, complexo e muitas vezes 

caótico de redistribuição da terra. A maior parte da ficção e do drama de Tchekhov 

está marcada nesse período antes da Revolução de 1917, que corresponde à sua 

vida. As principais características desse período foram o fermento social e a mudança 

econômica desordenada, da qual uma das mais importantes foi o deslocamento. 

Muitos camponeses foram forçados a mudar de local, indo às cidades em busca de 

trabalho. 

Iona é um desses camponeses que foi com seu cavalo a São Petersburgo para 

dirigir uma charrete. Sua esposa morreu. Seu filho o seguiu para assumir o mesmo 

trabalho e sua filha permanece no interior. Iona, então, é um exilado na cidade. Ele 

vem de uma antiga e relativamente rica cultura camponesa, mas, agora se vê alienado 

e perdido em uma cidade que não lhe oferece apoio social. A cultura que ele encontra 

em São Petersburgo não pode atender às suas necessidades.  

Nessa perspectiva, a estória é sobre o sofrimento de Iona. Ele é miserável 

porque seu filho morreu e precisa de alguém para escutar como ele molda esse 

acontecimento em uma história que lhe dará um lugar ordenado em sua experiência. 

Na comunidade perdida da qual Iona vem, a maneira correta de sofrer inclui contar a 

história da vida e morte de seu filho a ouvintes simpáticos que ecoarão sua tristeza e, 

assim, ajudarão a expressá-la e começar a lidar com ela. 
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É dolorosamente irônico que, numa cidade cheia de pessoas, Iona deva 

encontrar uma companhia simpática para ouvi-lo em seu cavalo. Indo trabalhar em 

São Petersburgo, Iona perdeu sua comunidade. Uma consequência dessa ausência 

é que ele não tem mais acesso aos recursos afetivos das pessoas para lidar com a 

morte de seu filho. As tentativas da personagem para lidar com sua dor, ao falar sobre 

o tema, não são apropriadas na cultura urbana em que ele trabalha. Há uma barreira 

de classe pronunciada que impede seus passageiros de simpatizar com um cocheiro 

camponês. O leitor pode ser tentado a condenar o povo da cidade por sua falta de 

simpatia, mas, isso não parece ser o ponto principal que Tchekhov aborda no conto. 

Claramente há algo errado com esse sistema de coisas, em que as necessidades 

humanas básicas não são atendidas. 

Os vislumbres de outras personagens que Tchekhov coloca as mostram 

semelhante a Iona, pois da mesma forma, cada uma está mais ou menos absorvida 

em suas preocupações pessoais. No entanto, a principal diferença é que parecem 

desconhecer a necessidade do outro em falar, desabafar, para sentir-se melhor. O 

pensamento existente é de que tal situação pareceria mais natural em uma 

comunidade rural pequena, típica, com igreja, família próxima e tempo para ser gentil, 

satisfazendo as necessidades espirituais de todos aqueles que procurassem Iona 

para conversar mesmo com interesses conflitantes, em que capitalismo e 

individualismo são as forças motrizes mais poderosas.  

De modo característico, Mansfield, autora do conto, usa o termo Brill, que na 

Nova Zelândia, seu país de origem, quer dizer “brilho”, um peixe comum sem valor 

culinário ou comercial, além de “brilho’’, de “brilhar” do inglês em geral. No entanto, 

Miss Brill não é uma figura de desprezo. Seu autoengano é uma resposta muito 

humana ao que ela sente. Além disso, sua apreensão de algo em ação dentro dela, 

alternando entorpecimento e formigamento, explica seus sentimentos deslocados e 

sua necessidade de fantasiar. 

A própria Mansfield conhecia bem a situação de uma mulher vivendo no exílio: 

os últimos anos de sua vida foram uma busca frenética de saúde em seu continente. 

A pleurisia que a atingiu em 1917 foi posteriormente agravada pela tuberculose, 

morrendo aos trinta e quatro anos de idade perto de Fontainebleau, na França, em 

1923, quando um ataque de tosse rompeu os vasos sanguíneos de seus pulmões.  
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Além do tema do exílio, há a necessidade dolorosa de Miss Brill de 

pertencimento. A mediação habilidosa do narrador entre o que ela vê literalmente e o 

que sua imaginação inventa explica sua tentativa de participar da vida como mais do 

que um expectador. É igualmente óbvio, no entanto, que recuar para um mundo de 

fantasia é meramente atrasar a verdade.  

Os esforços de Miss Brill para coagir os outros em sua fantasia, como o homem 

e a mulher que se encontram nos jardins, se tornam um meio para ela participar da 

vida sem arriscar suas emoções. O que de fato pode ter sido um homem que rejeita 

a solicitação de uma prostituta se torna a base de um encontro, até que o sentimento 

de identificação de Miss Brill com a mulher a faz lembrar-se de si mesma, dos sinais 

exteriores da aparência do envelhecimento e da luta perdida contra a pobreza. 

Embora Miss Brill não o revele em seus pensamentos, seu comportamento 

indica que ela é mulher solitária que não pensa em nenhum membro da família 

durante a sua excursão de domingo, em vez disso, foca-se em seus poucos alunos e 

no homem idoso para quem ela lê o jornal várias vezes por semana.  

Mesmo seu próprio nome, Miss Brill, sugere uma formalidade isoladora, com a 

ausência de um primeiro nome, o leitor nunca é apresentado a ela em um nível 

pessoal. Sua fantasia, na qual ela imagina as pessoas no parque como personagens 

de uma peça, conectada de maneira psicológica e física entre si, revela sua solidão 

de maneira criativa. No entanto, seu sentido artificialmente manufaturado de conexão 

com esses estranhos é quebrado quando ela é insultada pelo jovem casal que senta 

a seu lado no banco.  

É quando sua fantasia de brincadeira é esmagada pela conversa do casal 

romântico, em que ela se percebe como um ser alienado de seu ambiente, distante 

dos outros no parque. Simbolicamente, essa sensação de alienação é evidenciada no 

final da trama, quando Miss Brill retorna sua pele para sua caixa rapidamente e sem 

olhá-la. Essa ação está em contraste com sua conversa brincalhona no início do dia 

em que a chamou de seu "pequeno patife".  

Ainda castigada pelos murmurinhos dos jovens sentados ao seu lado, Miss Brill 

é deixada sem qualquer defesa que não seja a da falsa sensação que ela mesma 

conjura para proteger-se da realidade. Sozinha em seu quarto, ela é incapaz de 
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enganar a si mesma, nem pode ainda aceitar pleno conhecimento de sua condição. 

Desconectada de seus sentimentos, Miss Brill acha que ouve o bichano chorando.  

O marido de Mansfield, autor e editor John Middleton Murry, disse uma vez que 

a obsessão da esposa pela verdade dominava suas escritas mais maduras, das quais 

Miss Brill é um exemplo.  

Por meio da narrativa de fluxo de consciência, Mansfield cria uma estória em 

que o contraste entre a imaginação e a realidade são manifestos mediante os 

pensamentos da personagem principal.  

No início da trama, Miss Brill fica perturbada com o velho casal sentado no 

banco perto dela. Seu silêncio faz com que espiar suas vidas seja difícil. No entanto, 

ela não percebe que seu comportamento ecoa sua própria existência silenciosa. Da 

mesma forma, a senhorita Brill observa que as outras pessoas sentadas em cadeiras 

no parque são "estranhas, silenciosas, quase todas velhas" e "pareciam ter acabado 

de chegar de quartos escuros e até mesmo de armários!"  

A ironia de que ela é uma dessas pessoas estranhas que vive em um armário 

não é reconhecida. Ela também percebe uma mulher velha usando um chapéu de 

pele, que ela chama de um "arminho mal", comprado quando o cabelo da mulher era 

amarelo e quando a mulher levanta a mão para os lábios, Miss Brill compara-a a uma 

"pequena pata amarelada”. 

Ao divertir-se com essa mulher, em sua própria mente, as comparações entre 

o toque de arminho e sua própria aparência passam despercebidas. Mais tarde, 

quando a imaginação de Miss Brill inventa a metáfora dos visitantes do parque como 

atores em uma peça, ela acha que todos se conectam a ela de uma forma harmônica. 

"Nós nos entendemos, nós nos entendemos, ela pensou."  

No entanto, o casal atraente que ela imagina ser o herói e a heroína da peça 

são revelados, através de sua conversa, como não pertencentes a esta “imaginação” 

da peça teatral. Na realidade de seus comentários cruéis, eles não são "atores da 

peça que a entendem". Essa forte ilusão que Miss Brill imaginou foi desmantelada 

com as duras palavras do garoto e da garota.  

Na verdade, eles pensam nela não como uma atriz companheira, mas, como 

uma "coisa velha estúpida" cuja pele se assemelha a um "badejo frito". O jogo, uma 

metáfora que produziu um momento de epifania para Miss Brill, ocorreu apenas em 
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sua mente. Assim, esse contraste entre imaginação e realidade, no referido conto, 

ilustra ainda o tema da alienação na estória, na ideia de que a protagonista está 

separada e afastada de seu ambiente. 

 
 
3.5 Estilo Literário: cenário, simbolismo e narrativa 
 

Ao iniciar a estória, caracterizando a personagem em um cenário sombrio e 

desumano, o leitor é levado a se compadecer de Iona: 

 

 
Crepúsculo vespertino. Uma neve úmida, em grandes flocos, remoinha 
preguiçosa junto aos lampiões recém-acesos, cobrindo com uma 
camada fina e macia os telhados das casas, os dorsos dos cavalos, os 
ombros das pessoas, os chapéus. O cocheiro Iona Potapov está 
completamente branco, como um fantasma. Encolhido o mais que pode 
se encolher um corpo vivo, está sentado na boleia, sem se mover. 
(TCHEKHOV, 1886). 

 

 

O cenário é apropriado para o enredo porque seu humor é triste e frio, assim 

como o inverno se faz em relação ao frio e a neve. Ademais, há uma mudança brusca 

de cenário em que Tchekhov revela que Iona fora tirado de uma área rural em que 

havia um ar reconhecidamente familiar, em que se sentia feliz, para ir morar na cidade 

grande, onde se vê pensando em sua atual situação de perda, tanto do filho, quanto 

do lar, depois de ser jogado na selva de pedra, com barulho ensurdecedor de buzinas, 

motores, pessoas correndo para lá e para cá, trazendo a nostalgia de saudades e 

lembranças de vivências felizes. 

Iona sempre imerso na sua tristeza, ficava ali parado, congelando. Esse era 

seu estado por quase toda a semana após a morte de seu filho. Estava desesperado, 

sentindo aquela angústia consumir-lhe, precisava de alguém para conversar, 

desabafar, ver-se livre daquele sentimento preso em seu íntimo.  

Infelizmente, ele não conseguiu, em nenhum momento, livrar-se de seu 

sofrimento interno, pois todos que ele encontrava pela frente eram insensíveis e até 

mesmo cruéis, deixando-o em um estado de congelamento no qual o sofrimento que 
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sentia estava arraigado dentro de si até que ele consegue a válvula de escape em seu 

cavalo. O próprio clima, o inverno por si só, pode ser uma representação da tristeza a 

oprimir Iona.   

Ao descrever a cena de Iona enfrentando o inverno, o autor utiliza-se da 

condição em que a personagem se encontra para simbolizar o sentimento de tristeza 

que enfrenta. Do mesmo modo, ele faz uso da neve acumulada no contexto do inverno 

extremo da Rússia a fim de encontrar com o sofrimento de Iona que vai se acumulando 

no decorrer da narrativa pelas diversas vezes que tenta descarregar sua história com 

seus passageiros, e em todas, sem sucesso. Diante disso, Iona consegue tirar o 

acúmulo de sua angústia por meio da personificação do seu cavalo.  

O animal simboliza o que Iona não encontra junto às pessoas: atenção, reflexão 

e amor. Esse último sentimento, o cavalo dá ao velho de bom grado. Infelizmente, a 

humanidade se afasta do velho que precisa da atenção, o animal não. 

A narração do conto, extradiegética, é feita por um narrador onisciente limitado, 

escrita em um estilo narrativo direto, que chama a atenção do leitor pela qualidade e 

simplicidade.  

Angústia é um bom exemplo do tema típico de Tchekhov, adicionando estrutura 

narrativa que procura não se concentrar na realidade cotidiana, porém centra-se nas 

consequências psicológicas de um evento que rompe a rotina diária e deixa a 

personagem central indefesa.  

O ritmo da vida do cocheiro é quebrado pela notícia da morte de seu filho, que 

o faz sentir a necessidade de comunicar-se, falar de seus sentimentos, da perda que 

sofreu. Mas, ao perceber que seus clientes sempre apressados e rabugentos não 

estavam interessados em seus sentimentos, apenas nos seus serviços, ficou ainda 

mais entristecido.  

A trama não é sobre toda a vida de Iona, mas sobre a perda de parte de sua 

vida. É a objetivação do sofrimento e sua natureza incomunicável, mediante a 

apresentação de detalhes deliberados. 

A prosa de Tchekhov é lúcida, com um vocabulário simples (o tradutor tentou 

seguir esse estilo). O autor usa linguagem comparatista para recriar a cena, como 

observado na descrição do cocheiro: "todo branco como um fantasma". Essa 

característica funciona para descrever a neve que o cobria, também indica a 
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indiferença de Iona, dominado pelo sofrimento, assolado e paralisado em seus 

pensamentos, quase sem sentir o frio, sentindo-se não apenas um fantasma por 

causa da neve que o cobria, mas, pela forma como não era visto pela maioria das 

pessoas que passavam por ali todos os dias. Vivia rodeado de pessoas, no entanto, 

sempre se sentindo solitário. 

Miss Brill tem como cenário os "Jardins Publiques", o termo francês para jardim 

público ou parque. Miss Brill, por meio de seu nome e a indicação de que ela é 

professora de inglês, se mostra uma não nativa da França e, portanto, um outsider 

desde o início. Essas referências reforçam seu isolamento emocional, que ela tenta 

superar fingindo que é um membro do elenco em uma produção de palco. O clima 

agradável, sua nitidez perfeita, para propiciar a visualização de seu acessório de pele, 

ecoa o bom humor de Miss Brill, enquanto ela se senta no jardim ouvindo a banda e 

observando as pessoas. Quando sua ilusão de entendimento com os outros no parque 

é quebrada pelos comentários do jovem casal, no entanto, Miss Brill sai dali correndo 

para sua casa. Essa mudança de cenário realça a mudança abrupta no humor da 

personagem principal. 

O símbolo principal em Miss Brill é a peça de pele da personagem central. Ela 

assume vários traços reais, ecoando os que caracterizam a própria personagem 

principal. Ela "tirou-o de sua caixa naquela tarde", assim como Miss Brill deixou seu 

"quarto como um armário" para uma caminhada no parque. É dado outras qualidades 

humanas: seu nariz "não era de todo firme". Miss Brill imagina que seus olhos estão 

perguntando: "O que está acontecendo comigo?", e quando colocada de volta em sua 

caixa no final do conto, ela acha que a ouve chorar. O garoto no parque critica a 

aparência de Miss Brill, sugerindo que ela deveria "manter sua velha e estúpida 

presença em casa". Da mesma forma, sua namorada critica a pele, rindo como se ela 

estivesse "exatamente como um badejo frito". Quando Miss Brill retira a pele em casa, 

ela faz isso "rapidamente; rapidamente, sem olhar", talvez simbolizando a maneira 

como ela não conseguiu examinar sua própria vida ou reconhecer como ela parece 

aos outros. 

O conto é uma narrativa meio em fluxo de consciência, algo comum em 

trabalhos de Mansfield, que serve para aumentar a acuidade psicológica do enredo e 

caracterização da narrativa. Embora o conto seja narrado da perspectiva 
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extradiegética, a técnica de fluxo de consciência permite ao leitor acesso quase total 

aos pensamentos de Miss Brill.  

Os pensamentos dos outros na estória são revelados pelo diálogo, como o do 

jovem casal, ou não são revelados, como o casal sentado ao lado de Miss Brill que 

não fala. O leitor é levado à ciência sobre os pensamentos da protagonista sobre o 

artigo de luxo que guardava com tanto carinho e com que conversava como se fossem 

grandes amigos.   

A narrativa do fluxo de consciência revela a percepção de Miss Brill sobre a 

mulher usando um velho chapéu de arminho. A professora de inglês a despreza 

ligeiramente, chamando seu adereço de gasto e sua mão de pequena e amarelada, 

sem perceber que sua própria aparência é semelhante à da mulher. Todos esses 

elementos que vão sendo espalhados pelo texto são uma forma de Mansfield fazer 

uma refinada crítica ao hábito humano de olhar os defeitos das outras pessoas em 

detrimento de olhar para os seus próprios defeitos, que muitas vezes são iguais aos 

que critica, ou ainda piores. Trata-se, então, de uma reflexão e crítica de nossos 

costumes, tão arraigados em nosso life style, e, ao mesmo tempo, tão imune à 

autopercepção. 

 

3.6 O percurso das personagens 
 

Ao construirmos um esquema comparativo das personagens, percebe-se as 

suas semelhanças e diferenças. Enquanto Miss Brill se caracteriza por ser sonhadora, 

acredita que tudo é lindo, as pessoas são boas, tudo está em ordem, desde que sua 

rotina previamente definida seja cumprida sem percalços, Iona é apenas uma pessoa 

simples que apenas está ali pra cumprir sua rotina definida pela função que exercia, 

deveria ser substituído pelo filho que ao falecer faz com que o pai não se contenha ao 

sentir-se sozinho, precisando de alguém para conversar, porém, por estar invisível à 

sociedade, não consegue sequer realizar a simples ação de desabafar. 
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Esquema 1 – Comparativo das personagens dos Contos

 
 
Ao se deparem com uma rotina definida em suas vidas, Miss Brill fantasiava 

uma realidade inexistente, via tudo pelos olhos da imaginação em que tudo era 

perfeito, ao passo que Iona só queria falar da realidade que estava lhe acontecendo, 

enquanto era consumido pela tristeza da perda do filho. Ambos sofreram. Iona vivia 

uma constante angústia de querer conversar e não ser visto, não ser compreendido a 

não ser pelo equino que o acompanhava diariamente em sua profissão de cocheiro e 

que se tornou seu único ouvinte. Miss Brill, vítima de humilhação social por um casal 

tão jovem, viu suas perspectivas de um mundo onde tudo era belo desmoronar, sendo 

assolada por uma tristeza que fora compartilhada apenas pela sua pele de raposa que 

Iona 
Potapov

Simples (só 
queria conversar) 

Rotina definida

Realista

Angústia (vítima da 
humilhação social)

"Miss
Brill"

Sonhadora (tirava 
sempre o melhor de 

tudo)

Rotina definida

Criativa (teatro)

Triste (invisibilidade 
pública)
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havia muito lhe fazia companhia e nem no momento mais cruel de sua existência a 

abandonou, chorando com ela sua dor. 

Os momentos que Miss Brill, personagem principal do conto, se vê sozinha, na 

praça, em uma atividade rotineira, ignorada pelas pessoas que cruzam seu caminho 

sem cumprimentá-la e os momentos em que Iona, personagem principal do conto 

Angústia, se vê desesperado por atenção de alguém (sufocando em seus anseios 

individuais para contar suas angústias sobre a morte de seu filho), são diferentes 

representações de um mesmo vazio. Dessa forma, os contos mostram duas 

personagens em meio à cegueira de gente que não vê gente, disparando, assim, a 

temida humilhação social. 

Ao comparar os contos, observa-se que há muito de Tchekhov nos contos de 

Mansfield, de certa forma, talvez por sua admiração pelo escritor, se deixasse 

influenciar, pois considerou a escrita de contos do cotidiano, característica marcante 

de Tchekhov.  

Carpeaux revela que Mansfield e Tchekhov buscam examinar o psicológico das 

personagens, mas o fazem a partir do evento central de seus contos. Não haverá, 

necessariamente, acontecimentos que gerem isso. 

 

 
Contos assim, não precisam de acontecimentos, nem de enredo: está 
substituído por uma visão instantânea, uma impressão por assim dizer 
atmosférica, que já é, em miniatura, uma visão completa da vida. 
Assim entendeu Tchekhov. Assim o entendeu Katherine Mansfield, e 
daí começa a história do conto moderno, do “conto sem enredo”. Mas 
a filiação é apesar de tudo algo duvidosa. É verdade que no diário de 
Katherine Mansfield se leem observações muito finas a propósito de 
Tchekhov, a contista neozelandesa antes se caracteriza a si mesma, 
em uma comparação sem preconceito, onde não encontrará muita 
semelhança entre as miniaturas proustianas e aqueles instantâneos 
da vida russa. (CARPEAUX, 1999, p. 485)  

 

 

Quanto ao tempo, percebe-se que no conto Miss Brill tudo acontece numa 

ensolarada tarde de domingo, em que a personagem se arruma, coloca seu acessório 

predileto e vai ao parque como de costume, cumprir sua rotina de domingo. Angústia 

acontece à tardinha, quase anoitecendo, e estava nevando, a personagem estava 
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congelando com seu cavalo à espera de um passageiro, assim são os marcadores 

temporais no início da trama. 

Em Angústia, mesmo permeado de palavras duras e frases grosseiras, de certa 

forma, há um diálogo, o que não ocorre em Miss Brill. 

Por vezes nos dois textos estão presentes palavras repetidas, mais frequentes 

no conto Angústia, caracterizando o uso da anáfora que é um recurso linguístico 

bastante utilizado na linguagem poética. 

A comparação, enquanto recurso linguístico, está presente nos pensamentos 

de Miss Brill que compara tudo o que vê fazendo analogias de acordo com sua 

imaginação. E no conto Angústia Iona é comparado a um fantasma e seu Rocim 

comparado a pão de ló, Iona guiando o trenó estende o pescoço à feição de cisne, 

outro ponto de comparação.  

As metáforas estiveram presentes em ambos os contos quando se refere ao ar 

que estava imóvel, o céu polvilhado no conto Miss Brill e em Angústia as ironias em 

referência a Iona como demônio, animal. 

O espaço psicossocial em que os contos acontecem está nas vivências das 

personagens, no dia a dia de suas rotinas, assim como acontece com tantas outras 

pessoas que passam por situações semelhantes na vida real. 

Observa-se que tudo acontece na vida de uma pessoa, que acaba por interferir 

de certa forma na vivência do outro, fato que uma história está dentro da outra história 

e sempre há uma interferência, seja ela positiva ou negativa. Cabe a cada um saber 

lidar com as adversidades, pois se percebe a constância em que ocorre a humilhação 

social nas ruas, nas escolas, nas repartições públicas e privadas, como revela Costa 

que passou por todas as humilhações, juntamente com os garis para fazer sua 

pesquisa, sendo ignorado pelos colegas e professores, pois, as pessoas já não se 

incomodam se ferem um ao outro. No entanto, após explicar o que estava fazendo a 

opinião mudou: 

 

 
Interrompi o trabalho de varrer e ensaiei o corpo para uma saudação. 
Passaram a pé ao meu lado, ombro a ombro. Não me viram. Em 
situação semelhante, poucos meses depois, Restaurante dos 
Professores, uma delas chegou a me encarar olho no olho. Estávamos 
a uma distância que não superava dois metros. Olhava com medo. 
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Não me via. Não me reconheceu. Deu um boa tarde tímido e acelerou 
o passo. Em questão de dias, novo encontro com a docente. Na 
guarita de entrada do restaurante (o tal restaurante, agora já famoso). 
Parou o carro ao me reconhecer: - Ué, mudou pra botânica?! - Não. 
Continuo psicólogo. - E o que cê faz aí?! Explico-lhe. - Ah, que lindo! 
Quem é seu orientador? [...] Ah, vai ficar muito bom! Quero ler, viu?! 
Quando ficar pronto. Quero mesmo! (COSTA, 2004, p. 119). 

 

 

Pode-se dizer que a pessoa foi caracterizada apenas pelo fato de usar um 

uniforme e exercer uma função braçal e não intelectual. Esse aspecto determinou a 

forma como deveria ser tratada ou vista pela sociedade, bem se observa a forma 

discriminatória e a mudança após saber qual a real função de Costa, tornando o 

diálogo possível e até prazeroso, mas, somente após saber quem ele era (um 

psicólogo fazendo uma pesquisa social), somente assim a comunicação tornou-se 

possível.  

Sabe-se que o trabalho é muito mais do que um meio de sustento e geração 

de renda, torna-se um fator determinante da posição social das pessoas diante das 

outras, categorizando-as, tendo seu valor medido a partir do lugar que ocupa 

enquanto profissionais. Tal situação determina uma escala de valor enquanto objeto 

de uso daqueles que precisariam dispor dos seus serviços, como se estivesse ali o 

seu valor, não pelo trabalho, mas como pessoa. O fato é que a humanidade se perde 

muito com essas atitudes que acabam se tornando corriqueiras, tidas por alguns como 

“situação normal”, mas quem passa pelas humilhações, sentindo na pele sua 

invisibilidade, sente dor, se machuca, se afeta no fator psicológico.  

O ponto dilemático dos contos se apresenta nas questões de solidão, a busca 

pela completude, seja na conversa, seja na observação. O problema é que a solidão 

tem facetas que interferem na organização psicológica da pessoa, de forma que se 

deixam influenciar pelas atitudes de outrem a ponto de se fecharem. 

Analisar os dois contos foi de significativa importância, pois, nas entrevistas de 

Costa observa-se similaridades entre as personagens Miss Brill e Iona e os 

entrevistados Moisés e Nilce, que comungam da invisibilidade pública e a humilhação 

social. 
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Ao comparar as personagens dos contos com os entrevistados por Costa 

recorremos a Carvalhal que propõe que o ato de comparar não é específico da 

literatura, mas, parte da linguagem do ser humano. 

 
Comparar é um procedimento que faz parte da estrutura de 
pensamento do homem e da organização da cultura. Por isso, valer-
se da comparação é hábito generalizado em diferentes áreas do saber 
humano e mesmo na linguagem corrente, onde o exemplo dos 
provérbios ilustra a frequência de emprego do recurso. (CARVALHAL, 
2006, p. 7) 

 

As personagens dos contos não simplesmente sofriam pancadas de 

humilhação social, mas, as respondiam, principalmente quando se sentiam 

ressentidas fazendo uso de suas imaginações. Mesmo que não haja explicitamente 

descrito no texto suas reações publicamente, os seus sentimentos e atitudes 

apresentados pelos autores no decorrer da escrita desempenham um papel 

significativo na busca pessoal de superar o sentimento de exílio, caracterizado por 

seus conflitos internos. 

Para Cortázar o conto apresenta aspectos antagônicos o que faz com que seja 

difícil defini-lo, pois se enrola na linguagem como um caracol, perfazendo um caminho 

por variados recursos linguísticos. 

 
Gênero de tão difícil definição, tão esquivo nos seus múltiplos e 
antagônicos aspectos, e, em última análise, tão secreto e voltado para 
si mesmo, caracol da linguagem, irmão misterioso da poesia em outra 
dimensão do tempo literário (CORTÁZAR, 2006, p. 149). 
 

 
O conto apresentado de forma reduzida é melhor concebido do que com 

conteúdo extenso:  

 
O conto é, pois, conto, quando as ações são representadas de um 
modo diferente das apresentadas no romance: ou porque a ação é 
inerentemente curta, ou porque o autor escolheu omitir algumas de 
suas partes. A base diferencial do conto é, pois, a contração: o contista 
condensa a matéria para apresentar os seus melhores momentos. 
(GOTLIB, 2006, p. 64) 
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Os papéis das personagens, nos respectivos contos, servem como subsídio 

para a definição de uma característica singular apresentada pelos dois autores que 

pareceu intensamente afetada por um fenômeno intersubjetivo, denominado 

invisibilidade pública, segundo Costa, uma espécie de desaparecimento psicossocial 

de um homem em meio à multidão de pessoas que o rodeiam, mas que não o veem. 

O diálogo poderia ser caracterizado por uma conversa sem conteúdo, pelo fato 

de as pessoas se tornarem apáticas umas às outras, recusando-se a se conhecer, 

recusando uma aproximação, digna apenas de palavras monossilábicas e gestos 

motorizados. Exemplo disso ocorre geralmente no caixa do supermercado, em que se 

suprime palavras ao se perceber a configuração da personagem posta à frente, 

vestida de caixa, pronta a atender friamente uma necessidade do consumidor que lhe 

aborda, desferindo com frieza um categórico “bom dia” que parece ensaiado, sem 

qualquer qualidade, notoriamente em dissabor, resultado de um olhar singular, 

deveras insosso, que admitimos no mundo capitalista.  

Ao deslocar os olhares para o oprimido com alteridade, surge a possibilidade 

de se enxergar o universo de um lugar mais próximo do ponto de partida, que 

finalmente, deixa de ser invisível. Por meio das conversas, o ser humano expressa 

sentimentos, imprime marcas nas ações, oferece a oportunidade de contestação, 

considera e reconsidera o óbvio, o desconhecido, abre um leque de possibilidades, 

revela a insegurança daquilo que outrora fora convicções, fomenta a empatia entre 

dois indivíduos, antes desconexos.  

Ao utilizar o método comparativo para realizar a análise dos contos Miss Brill 

de Katherine Mansfield e Angústia de Anton Tchekhov, demonstra-se que o fato de 

existir semelhanças, entre as duas obras, é indicativo de que os autores em diferentes 

lugares do planeta, dialogam, consciente ou inconscientemente uns com os outros por 

meio do compartilhamento de temas.  

A escolha por esse enfoque foi motivada pelo interesse em refletir sobre 

questões de invisibilidade pública e humilhação social, que permeiam os contos em 

questão. Esse elemento comum faz com que em variados momentos as histórias de 

sofrimento das personagens se identifiquem, portanto, é importante realizar um 

quadro comparativo de suas afinidades e singularidades. 
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Quadro 1 – Comparativo de Afinidades e Singularidades das Personagens 

 
        
 

As personagens mesmo sendo uma do sexo masculino e outra do sexo 

feminino em contos que retratam situações diferentes, em lugares distantes, tiveram 

algumas afinidades e singularidades em suas trajetórias, sendo que ao analisar as 

afinidades percebeu-se que ambos eram solitários, tinham uma relação de afeição por 

algo não humano e foram humilhados.  

Quanto às singularidades, percebe-se que enquanto Miss Brill inventava um 

mundo para fugir da realidade, Iona a vivenciava duramente na pele, Iona vivia com 

outras pessoas, mas se sentia sozinho, e Miss Brill vivia rodeada de atores e tinha 

uma amiga que conversava com ela o tempo todo, porém nada era real, apenas fruto 

de sua imaginação.  

No momento em que a realidade chegou para Miss Brill, ela colocou o objeto 

na caixa, pensando em afastar-se dele, enquanto Iona finalmente reconheceu em seu 

animal um grande amigo e companheiro. 

Afinidades

Foram humilhados 

Relação afetiva com um ser não 
humano

Ambos são  solitários

Singularidades

Miss Brill vivia num mundo de fantasia. 
Iona, a cruel realidade

Miss Brill vivia sozinha, enquanto Iona 
convivia com outras pessoas

Enquanto Miss Brill pensava em se
afastar de seu objeto, nascia uma
cumplicidade ainda maior entre Iona e
seu Rocim
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Como método, a análise comparada, embora preponderante na circunscrição 

acadêmica, pode transcender esse espectro e se constituir numa ferramenta eficaz 

para a ampliação de pesquisa para além do espaço mais técnico. A literatura 

apresenta uma abordagem que permite ao pesquisador ultrapassar a superfície do 

texto, estimula a criatividade, desvenda padrões ilusórios que se apresentam no texto 

sem estar necessariamente descritos no papel. 

Para que seja possível a compreensão dos contos realizou-se a análise 

comparada de maneira lógica e compreensível acerca das situações vivenciadas por 

cada personagem no decorrer do texto. Além disso, consultou-se outros autores que 

publicaram textos voltados à invisibilidade pública e humilhação social, procurando, 

segundo Pichois e Rousseau, descrever as situações e apreciar a mensagem dos 

autores. 

  
A literatura comparada é a arte metódica, pela busca de ligações de 
analogia, de parentesco e de influência, de aproximar a literatura dos 
outros domínios da expressão ou do conhecimento, ou então dos fatos 
e os textos literários entre eles, distantes ou não no tempo e no espaço 
[...] a fim de melhor descrevê-los, compreendê-los e apreciá-los. 
(PICHOIS; ROUSSEAU apud PERRONE-MOISÉS, 1990, p. 92). 
 
 
 

A literatura comparada ajuda na compreensão do método utilizado na escrita, 

faz com que se possa aproximar as características literárias dos outros domínios da 

língua por meio de textos variados no sentido de descobrir meios comparativos para 

que se possa aprofundar uma temática; mesmo que os textos tenham sido escritos 

em diferentes realidades como é o caso dos contos de Tchekhov e Mansfield quando 

comparados à invisibilidade pública e humilhação social decorrentes na Tese de 

Doutorado de Costa. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Conhecer Katherine Mansfield e Anton Tchekhov, autores dos contos, por meio 

de suas biografias foi de grande importância para compreender a forma de escrita que 

cada um utilizava.  

Discutir os conceitos de invisibilidade pública e humilhação social, utilizando a 

análise comparada dos contos literários Angústia, de Anton Tchekhov, e Miss Brill, de 

Katherine Mansfield, revela o quanto as ideias dos autores escritas há um século 

estão muito relacionadas com a atualidade, colocando as personagens dos contos na 

condição de oprimidas, humilhadas. Na dissertação de Mestrado e tese de Doutorado 

de Costa, pode-se ver o quanto a realidade da vida das pessoas entrevistadas se 

confunde com a das personagens vivenciadas nos contos, percebe-se que há um 

misto de solidão e medo de viver e de encarar o mundo lá fora, que faz com que as 

personagens se fechem no seu íntimo, passando a ver-se como meros figurantes de 

sua própria história em que visualizam apenas situações problemáticas, sem sequer 

olhar o mundo real, fazendo com que as personagens se tornem fantasmas de si 

mesmos, cumprindo com suas missões diárias de maneira mecânica. 

A humilhação social, em todas as suas facetas, interfere na afetividade das 

pessoas de forma que faz com que se apegue àquilo que lhes é mais próximo, mesmo 

que seja um animal ou objeto, como se fosse uma fuga da realidade. Elas procuram 

não se relacionar com pessoas porque sabem que ora ou outra poderão magoar-se, 

sofrer algum tipo de situação que interferirá em sua rotina. Então, optam por viver à 

margem, como um mero observador das vivências das outras pessoas e das suas 

próprias. 

Ao analisar o conteúdo dos contos de Tchekhov e Mansfield, no contexto da 

análise comparada, identifica-se aspectos relevantes da abordagem técnica. 

Tchekhov se empenha em narrar no tempo presente, fazendo com que se espere algo 

a mais do conto cada vez que se lê um parágrafo, o leitor tende a querer que os 

acontecimentos sejam imediatos. Iona é uma personagem discreta que nem mesmo 

em momentos marcantes se pronunciou de maneira alusiva a um temperamento 

difícil, parecendo que se conformava com a situação vivida. Ambos os contos 
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interagem na abordagem técnica dos autores, pois Miss Brill reage da mesma forma, 

mediante acontecimentos parecidos com aqueles experienciados por Iona. 

Quanto aos temas abordados, percebe-se no exílio de Iona, na sua angústia 

de querer expor sua dor, que ele sente necessidade de conversar como se estivesse 

preso em si mesmo. Isso parece revelar uma interferência dos acontecimentos reais, 

pois na Rússia, quando foi escrito o conto aconteciam as reformas antiescravistas. 

Miss Brill na sua plataforma de silêncio, vivendo um conto de fadas dentro de um conto 

moderno, sofreu ao ser atraída bruscamente para uma realidade de sofrimento de que 

tanto queria se afastar, quando criou um mundo especial, só seu em que tudo era 

lindo e todas as pessoas eram boas.  

No estilo literário percebe-se o simbolismo de cada personagem, Iona com seu 

cavalo e Miss Brill com sua pele de raposa, ambos em cenários diferentes, ela em um 

parque público e ele em locais da cidade esperando passageiros, ele trabalhando e 

ela apenas buscando um momento de tranquilidade em sua folga. 

 Percebe-se durante a pesquisa que nas semelhanças e diferenças entre os 

contos há muito da realidade atual, cada pessoa, envolta em suas preocupações 

diárias, se afasta das pessoas limitando suas relações apenas ao nível civil. 

Levando para o lado da materialidade em que se baseia a realidade, parte 

considerável das pessoas mais abastadas acredita que não precisa de nada ou de 

ninguém, são autossuficientes e pagam pelos serviços sem que seja necessário mais 

delongas ou conversas paralelas, principalmente com pessoas que estão ali para 

servi-las. 

Mansfield e Tchekhov viveram em condições adversas, pois, enquanto ela 

vinha de família rica, ele conheceu a miséria na prática. Ela era conhecida por suas 

confusões e por ter uma vida boêmia, o que não a impediu de ser reconhecidamente 

uma excelente escritora, mas, em nenhum momento em sua biografia se relata sobre 

sua formação, o que sugere que pode ter concluído apenas o ensino médio. No 

entanto, Tchekhov, mesmo tendo uma vida miserável e sendo espancado pelo pai, 

formou-se em Medicina, ajudou sua família e muitos camponeses, construindo 

escolas, clínica médica e doando seus serviços aos moradores das comunidades 

carentes. 
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Diante da análise de vivências dos escritores, pode-se perceber que há muito 

de sua vida pessoal em seus contos. Miss Brill era solitária e vivia imersa em um 

mundo imaginário, parecida com a autora que passou por situações difíceis em sua 

vida, tinha relacionamentos conturbados por falar o que pensava, mas, intimamente 

devia sentir-se sozinha, encontrando refúgio em seu mundo imaginário em que 

dominava as atitudes e os acontecimentos na vida de cada personagem que criava. 

Segundo Arantes (2013), Tchekhov era um homem inteligente, entretanto, vivia 

de aparências. Enquanto a personagem Iona tinha como esposa a terra fria, o escritor 

revela em sua biografia que desejava uma mulher como a lua, pois ela não aparece 

no céu todas as noites. 

As coisas materiais são necessárias, porém, parece que as pessoas estão 

sendo usadas e os objetos amados, vê-se todos os dias seres humanos que são 

humilhados publicamente nas ruas, empregados sofrendo repressão de seus 

empregadores, chefias avassaladoras que causam síndrome do pânico nos 

funcionários que por medo de perder o emprego e não ter como sustentar as famílias 

passam por situações de intensa desvalorização pessoal e profissional as quais 

interferem na vida do outro de maneira negativa.  

Nesse sentido, os autores se utilizaram de termos e palavras comuns, 

caracterizadas por uma abordagem discreta, em que se faz uso de cenários 

dramáticos, envolvendo as narrativas diretamente na vivência do leitor, o que permite 

a livre expressão do que está sendo lido no momento, trazendo à tona as lembranças 

adormecidas de um tempo que não volta jamais. 

Assim, percebe-se que a invisibilidade pública e a humilhação social estão 

presentes no dia a dia das pessoas, não são parte exclusiva dos contos, se 

materializam a cada dia nas ações das pessoas que buscam vencer as adversidades 

cotidianas, traçando estratégias pessoais de sobrevivência. 

Mansfield e Tchekhov construíram suas narrativas de forma a envolver o leitor 

e levá-lo a se ver dentro do contexto dos acontecimentos, lançaram mão de aspectos 

emocionais que encantam com discrição e seriedade. Por meio desse ponto de vista, 

mostraram tramas que poderiam ter acontecido na vida real, já que apresentam 

características de sentimentos reais: dor, sofrimento, ilusão, esperança, tristeza, 

frustração, angústia, solidão, desejo de mudança, sentimento de inferioridade, 
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injustiça, temperança, invisibilidade pública, humilhação social e busca constante de 

encontrar-se consigo mesmo.  

A estratégia de Mansfield e Tchekhov em expor os acontecimentos que cercam 

suas personagens, representando de maneira lacônica seus sentimentos, evidencia 

suas expertises psicológicas em que a tristeza de Iona é demonstrada por sua inércia, 

enquanto a neve cobre o seu corpo e de Miss Brill quando passa direto pela padaria 

sem comer seu bolo predileto.  

Os procedimentos que Tchekhov utiliza para escrever inovam a forma literária 

se afastando do conto tradicional exposto da maneira europeia de escrita, modo que 

fora adotado por outros escritores russos.  

Observa-se que, como na vida real, não há um desfecho dos contos, em que 

se finaliza e sabe-se o final, Mansfield e Tchekhov deixam os escritos como se não 

fossem finalizados permitindo ao leitor finalizá-los conforme suas concepções ou seu 

entendimento do conteúdo, imaginando um final semelhante aos acontecimentos da 

vida real do leitor. Portanto, os autores priorizam mais o tema, os acontecimentos, 

sentimentos, do que o desfecho da trama, deixando lacunas para serem preenchidas 

por meio do entendimento dos detalhes apresentados no decorrer da leitura. 
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ANEXOS 
 

Anexo 1  
ANGÚSTIA 

 

Anton Tchekhov 
(1886) Tradução: Boris Schnaidermann   

Publicado em 08 de janeiro de 2011, às 07h10min 

Disponível em: http://www.m.vermelho.org.br/noticia/145066-1 

 
 

                                                                           A quem confiar minha tristeza?5 

 
Crepúsculo vespertino. Uma neve úmida, em grandes flocos, remoinha 

preguiçosa junto aos lampiões recém-acesos, cobrindo com uma camada fina e macia 

os telhados das casas, os dorsos dos cavalos, os ombros das pessoas, os chapéus. 

O cocheiro Yona Potapov está completamente branco, como um fantasma. Encolhido 

o mais que pode se encolher um corpo vivo, está sentado na boleia, sem se mover. 

Tem-se a impressão de que, mesmo que caísse sobre ele um montão de neve, 

não consideraria necessário sacudi-la... Seu rocim está igualmente branco e imóvel. 

Graças a sua imobilidade, à angulosidade das formas e à perpendicularidade de 

estaca de suas patas, parece mesmo, de perto, um cavalinho de pão-de-ló de um 

copeque. Seguramente, ele está imerso em meditação. 

Não pode deixar de meditar quem foi arrancado do arado, da paisagem 

cinzenta e familiar, e atirado nessa voragem, repleta de luzes monstruosas, de um 

barulho incessante e de gente correndo... 

                                                

5 Versículo de um canto da Igreja Russa. 
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Faz muito tempo que Iona e seu rocim não se mexem do lugar. Saíram de casa 

ainda antes do jantar, e, até agora, não apareceu trabalho. Mas, eis que a treva 

noturna desce sobre a cidade. A palidez das luzes dos lampiões cede lugar a cores 

vivas e a confusão das ruas torna-se mais barulhenta. 

- Cocheiro, para a Víborgskaia! - ouve Iona. - Cocheiro! 

Estremece e vê, através das pestanas cobertas de neve, um militar de capote 

com capuz. 

- Para a Viborgskaia! - repete o militar. - Está dormindo? Para a Víborgskaia! 

Em sinal de consentimento, Iona puxa as rédeas, e a neve cai em camadas de 

seus ombros e do dorso do cavalo... 

O militar senta-se no trenó. O cocheiro faz ruído com os lábios, estende o 

pescoço à feição de cisne, ergue-se um pouco e agita o chicote, mais por hábito que 

por necessidade. O cavalinho estica também o pescoço, entorta as pernas, que 

parecem estacas, e desloca-se com indecisão... 

- Onde vai, demônio?! - ouve, logo depois, Iona exclamações partidas da massa 

escura de gente, que se desloca em ambos os sentidos. - Para onde te empurram os 

diabos? Mantenha-se à direita! 

- Não sabe dirigir! Olha a direita - zanga-se o militar. 

O cocheiro de uma carruagem solta impropérios; um transeunte, que 

atravessou a rua correndo e chocou-se com o ombro contra a cara do rocim, lança um 

olhar rancoroso e sacode a neve da manga. Na boléia, Iona parece sentado sobre 

alfinetes e aponta com os cotovelos para os lados; seus olhos tontos perpassam pelas 

coisas, como se não compreendesse onde se encontra e o que está fazendo ali. 

- Que gente canalha! - graceja o militar. - Eles se esforçam em chocar-se contra 

você ou cair embaixo do cavalo. 

Combinaram isso. 

Iona volta-se para o passageiro e move os lábios... 

Sem dúvida, quer dizer algo, mas apenas uns sons vagos lhe saem da 

garganta. 

          - O quê? - pergunta o militar. 

Iona torce a boca num sorriso, faz um esforço com a garganta e cicia: 

- Pois é, meu senhor, assim é... perdi um filho esta semana. 
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- Hum!... De que foi que morreu? 

Iona volta todo o corpo na direção do passageiro e diz: 

           - Quem é que pode saber! Acho que foi de febre... Passou três dias no hospital 

e morreu... Deus quis. 

          - Dá a volta, diabo! - ressoa nas trevas uma voz. - Não está mais enxergando, 

cachorro velho? É com os olhos que tem que olhar! 

         - Anda, anda... - diz o passageiro. - Assim, não chegamos nem amanhã. Mais 

depressa! 

           O cocheiro estica novamente o pescoço, ergue-se um pouco e agita o chicote, 

com uma graciosidade pesada. Depois, torna a olhar algumas vezes para o 

passageiro, mas este fechou os olhos e parece pouco disposto a ouvir. Depois de 

deixá-lo na Víborgskaya, para diante de uma taverna, encurva-se sobre a boleia e fica 

novamente imóvel... A neve molhada torna a pintá-lo de branco, juntamente com o 

rocim. Decorre uma hora... outra... 

           Três jovens passam pela calçada, fazendo muito barulho com as galochas e 

trocando impropérios: dois deles são altos e magros, o terceiro é pequeno e corcunda. 

         - Cocheiro, para a Ponte Politzéiski! - grita o corcunda, com voz surda.  

         - Damos vinte copeques... os três! 

         Iona sacode as rédeas e faz ruído com os lábios. Vinte copeques são um preço 

inadequado, mas, agora, pouco lhe importa o preço... Tanto faz seja um rublo ou cinco 

copeques, contanto que haja passageiros... Empurrando-se e soltando palavrões, os 

jovens acercam-se do trenó e sobem para os assentos, os três ao mesmo tempo. 

Começam a discutir a questão: dois deles irão sentados, e quem vai ficar de pé? 

          Depois de uma longa troca de insultos, manhas e recriminações, chegam à 

conclusão de que o corcunda é quem deve ficar de pé, por ser o menor. 

          - Bem, faz o cavalo andar! - grita com voz trêmula o corcunda, ajeitando-se de 

pé e soprando no pescoço de Iona. - Dá nele! Que chapéu você tem, irmão! Não se 

encontra um pior em toda Petersburgo... 

         - Hi-i... hi-i... - ri Iona. - Assim é... 

         - Ora, você assim é, bate no cavalo! Vai andar desse jeito o tempo todo? Sim? 

E se eu te torcer o pescoço? 
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          - Estou com a cabeça estalando... - diz um dos moços compridos. - Ontem, em 

casa dos Dukmassov, eu e Vaska6 tornamos quatro garrafas de conhaque. 

         Não compreendo para que mentir! - irrita-se o outro moço comprido. - Mente 

como um animal. 

- Que Deus me castigue, é verdade... 

- Tão verdade como um piolho tossindo. 

- Hi-i! - ri Iona entre dentes. - Que senhores alegres! 

- Irra, com todos os diabos!... - indigna-se o corcunda. - Você vai andar ou não, 

velha peste? É assim que se anda? Estala o chicote no cavalo! Eh, diabo! Eh! Dá nele! 

Iona sente, atrás de si, o corpo agitado e a voz trêmula do corcunda. Ouve os 

insultos que lhe são dirigidos, vê gente, e o sentimento de solidão começa, pouco a 

pouco, a deixar-lhe o peito. O corcunda continua os impropérios e, por fim, engasga 

com um insulto rebuscado, descomunal, e desanda a tossir. Os moços compridos 

começam a falar de uma certa Nadiejda Pietrovna. Iona volta a cabeça para olhá-los. 

Aproveitando uma pausa curta, olha mais uma vez e balbucia: 

- Esta semana... assim, perdi meu filho! 

- Todos vamos morrer. - suspira o corcunda, enxugando os lábios, após o 

acesso de tosse. - Bem, bate nele, bate nele! Minha gente, decididamente, não posso 

continuar andando assim! Esta corrida não acaba mais? 

- Você deve animá-lo um pouco... umas pancadas no pescoço! 

                                                

6 Diminutivo de Vassíli. 
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- Está ouvindo, velha peste? Vou te moer o pescoço de pancada! Não se pode 

fazer cerimônia com gente como você, senão é melhor andar a pé! Está ouvindo, 

Zmiéi Gorínitch7? Ou você não se importa com o que a gente diz? 

E Iona ouve, mais que sente, os sons de uma pancada no pescoço. 

- Hi-i... - ri ele. - Senhores alegres... que Deus lhes dê saúde! 

- Cocheiro, você é casado? - pergunta um dos compridos. 

Eu? Hi-i... que senhores alegres! Agora, só tenho uma mulher, a terra fria... Hi-

ho-ho... O túmulo, quer dizer!... Meu filho morreu, e eu continuo vivo... Coisa esquisita, 

a morte errou de porta... Em vez de vir me buscar, foi procurar o filho... 

E Iona volta-se, para contar como lhe morreu o filho, mas, nesse momento, o 

corcunda solta um suspiro de alívio e declara que, graças a Deus, chegaram ao 

destino. Tendo recebido vinte copeques, Iona fica por muito tempo olhando os 

pândegos, que vão desaparecendo no escuro saguão. Está novamente só e, de novo, 

o silêncio desce sobre ele...  

A angústia que amainara por algum tempo torna a aparecer, inflando-lhe o peito 

com redobrada força. Os olhos de Iona correm, inquietos e sofredores, pela multidão 

que se agita de ambos os lados da rua: não haverá, entre esses milhares de pessoas, 

uma ao menos que possa ouvi-lo? Mas a multidão corre, sem reparar nele, nem na 

sua angústia... Uma angústia imensa, que não conhece fronteiras. Dá a impressão de 

que, se o peito de Iona estourasse e dele fluísse para fora aquela angústia, daria para 

inundar o mundo e, no entanto, não se pode vê-la. Conseguiu caber numa casca tão 

insignificante, que não se pode percebê-la mesmo de dia, com muita luz... 

Iona vê o zelador de uma casa, carregando um embrulho, e resolve travar 

conversa. 

- Que horas são, meu caro? - pergunta. 

- Mais de nove... Por que você parou aqui? Passa! 

                                                

7 Nas lendas russas, um dragão que representa o mal. No entanto, o nome Gorínitch dá 

também ideia de tristeza, aflição. 
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Iona afasta-se alguns passos, torce o corpo e entrega-se à angústia... 

Considera já inútil dirigir-se às pessoas. Mas, decorridos menos de cinco minutos, 

endireita-se, sacode a cabeça, como se houvesse sentido uma dor aguda e puxa as 

rédeas... 

 Não pode mais. 

"Para casa", pensa, "para casa". 

E o cavalinho, como se tivesse compreendido seu pensamento, começa a trotar 

ligeiramente. Uma hora e meia depois, Iona está sentado junto ao fogão grande e 

sujo. Há gente roncando em cima do fogão, no chão e sobre os bancos. O ar é 

abafado, sufocante... Iona olha para os que dormem, coça a cabeça e lamenta haver 

voltado tão cedo para casa... 

"Não ganhei nem para a aveia", pensa. "Daí essa angústia. Uma pessoa que 

conhece o ofício... que está bem alimentada e tem o cavalo bem nutrido também, está 

sempre calma..." 

Num dos cantos, levanta-se um jovem cocheiro, funga, sonolento, e arrasta-se 

para o balde d'água. 

- Ficou com sede? - pergunta Iona. 

- Com sede, sim! 

- Bem... Que lhe faça proveito... Pois é, irmão, e eu perdi um filho... Está 

ouvindo? Foi esta semana, no hospital... Que coisa! 

Iona procura ver o efeito que causaram suas palavras, mas não vê nada. O 

jovem se cobriu até a cabeça e já está dormindo. O velho suspira e se coça... Assim 

como o jovem quis beber, assim ele quer falar. Vai fazer uma semana que lhe morreu 

o filho e ele ainda não conversou direito com alguém sobre aquilo... É preciso falar 

com método, lentamente... 

É preciso contar como o filho adoeceu, como padeceu, o que disse antes de 

morrer e como morreu... É preciso descrever o enterro e a ida ao hospital, para buscar 

a roupa do defunto. Na aldeia, ficou a filha Aníssia... É preciso falar sobre ela 

também... De quantas coisas mais poderia falar agora? O ouvinte deve soltar 

exclamações, suspirar, lamentar... E é ainda melhor falar com mulheres. São umas 

bobas, mas desandam a chorar depois de duas palavras. 

"É bom ir ver o cavalo", pensa Iona. "Sempre há tempo para dormir..." 
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Veste-se e vai para a cocheira, onde está seu cavalo. Iona pensa sobre a aveia, 

o feno, o tempo... Estando sozinho, não pode pensar no filho... Pode-se falar sobre 

ele com alguém, mas pensar nele sozinho, desenhar mentalmente sua imagem, dá 

um medo insuportável... 

Está mastigando? - pergunta Iona ao cavalo, vendo seus olhos brilhantes. - 

Ora, mastiga, mastiga... Se não ganhamos para a aveia, vamos comer feno... Sim... 

Já estou velho para trabalhar de cocheiro... O filho é que devia trabalhar, não eu... Era 

um cocheiro de verdade... Só faltou viver mais... 

Iona permanece algum tempo em silêncio e prossegue: 

- Assim é, irmão, minha eguinha... Não existe mais Kuzmá Iônitch... Foi-se para 

o outro mundo... Morreu assim, por nada... Agora, vamos dizer, você tem um potrinho, 

que é teu filho... E, de repente, vamos dizer, esse mesmo potrinho vai para o outro 

mundo... Dá pena, não é verdade? 

O cavalinho vai mastigando, escuta e sopra na mão de seu amo... Iona anima-

se e conta-lhe tudo... 
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Embora estivesse radiantemente bom - um céu azul polvilhado de dourado e 

grandes manchas de luz como vinho branco derramado sobre os Jardins Publiques - 

a srta. Brill estava contente por decidido usar a sua pele. O ar estava imóvel, mas 

quando se abria a boca, havia apenas um vago calafrio, como o calafrio de um copo 

de água gelada antes de se beber, e volte e meia aparecia uma folha vagueante - 

vinda nenhures, do céu. A srta. Brill ergueu a mão e tocou sua pele. Que coisinha 

adorável! Era bom voltar a senti-la. Ela a havia retirado da caixa naquela tarde, 

sacudindo o pó das traças, dera-lhe uma boa escovada e lustrara os minúsculo 

olhinhos, devolvendo-lhes a vida. "O que está acontecendo comigo?", indagavam 

aqueles olhos tristes. Oh, como era delicioso vê-los brilhar de novo, sobre o edredom 

vermelho!... Mas o nariz, feito de alguma substância negra, não estava nada firme. 

Devia ter levado uma pancada, não se sabe como. Não tinha importância - bastaria 

um pouquinho de lacre preto, no momento oportuno - quando fosse absolutamente 

necessário.... Malandrinha! Sim, era como se sentia em relação àquilo. Malandrinha, 

mordendo a cauda, junto à sua orelha esquerda. Teria sido capaz de pegá-la, pousá-

la no colo e acariciá-la. Sentiu um adormecimento nas mãos e nos braços, mas 

imaginou que aquilo se devia à caminhada. E quando respirava, algo de leve e triste  - 

não, não exatamente triste - algo suave parecia agitar-se em seu seio. 

Muita gente havia saído esta tarde, muito mais do que no último domingo. E a 

banda tocava mais alto e mais alegre. Era porque a temporada se iniciava. Embora a 

banda tocasse o ano inteiro aos domingos, nunca era o mesmo fora da temporada. 

Era como alguém que tocasse apenas para a família ouvir; não tinha importância 

como tocavam se não houvesse ninguém de fora. E o maestro não estava de casaca 
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nova? Ela tinha certeza de que era nova. Ela arrastava os pés e agitava os braços 

como um galo a ponto de cocoricar, e os membros da banda, sentados no coreto 

verde, inflavam as bochechas e olhavam fixamente para as partes. Então ouviu-se um 

trecho aflautado - tão bonito! - um pequeno encadeamento de gotas reluzentes. Ela 

tinha certeza de que seria repetido. E foi; ela ergueu a cabeça e sorriu. 

Somente duas pessoas compartilhavam seu banco "especial": um senhor idoso 

de bela aparência, de casaco de veludo, com as mãos pousadas sobre o cabo de uma 

sólida bengala toda esculpida, e uma senhora grandalhona, sentada muito ereta, com 

um novelo sobre o avental bordado. Eles não falavam. Era decepcionante, pois a srta. 

Brill sempre buscava uma conversa. Ela havia se tornado especialista, pensava, em 

ouvir como se não estivesse ouvindo, em ficar na vida dos outros apenas por um 

minuto enquanto conversavam perto dela. 

Olhou de soslaio para o velho casal. Talvez fossem logo embora. O domingo 

passado também não tinha sido interessante como de costume. Um inglês e sua 

esposa, ele com um medonho panamá, ela com sapatos de botões. E o tempo todo 

ela falou que precisava usar óculos; sabia que precisava, mas que não adiantava 

nada; pois com certeza se quebrariam e não parariam no nariz. E ele foi tão paciente 

- sugeriu de tudo - armação de ouro, daquelas que prendiam atrás das orelhas, 

pequenas almofadas no cavalete sobre o nariz. Não, nada agradava a mulher. "Eles 

vão ficar sempre escorrendo do meu nariz!" A srta. Brill sentiu vontade de sacudi-la.  

Os velhos estavam sentados no banco, imóveis como estátuas. Não importava, 

sempre havia a multidão para observar. De um lado para outro, diante dos canteiros 

de flores e do coreto, casais e grupos desfilavam, paravam para conversar, 

cumprimentavam-se, compravam buquês de flores do velho mendigo que prendia seu 

tabuleiro nos gradis. Crianças pequenas corriam entre eles, pulando e rindo; 

menininhos com grandes laçarotes brancos de seda sob o queixo, menininhas, 

pequenas bonecas francesas, com vestidos de veludo e renda. E, de vez em quando, 

um garotinho desgarrado aparecia subitamente, cambaleando por entre as árvores, 

parava, olhava, e então sentava pesadamente no chão, até que sua mãezinha acorria 

pressurosa como uma jovem galinha que vem ralhando resgatar a cria. Outras 

pessoas sentavam nos bancos e nas cadeiras verdes, mas eram quase sempre as 

mesas, domingo após domingo, e - a srta. Brill reparava com frequência - havia algo 
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engraçado em quase todas elas. Eram esquisitas, silenciosas, quase todas idosas e, 

pelo modo como fitavam os outros, pareciam ter acabado de sair de pequenos 

cômodos escuros ou mesmo - até mesmo de armários! 

Atrás do coreto, árvores esguias de flores amarelas caindo; por entre elas, 

apenas a linha do mar e, mais além, o céu azul com nuvens de veios dourados. 

Tum-tum-tum tiri-tum! Titi-rum! Tum tiri-tum-tum tá!, tocava a banda. 

Duas jovens de vermelho foram chegando e dois jovens soldados de azul as 

encontraram, e riram, e formaram pares e se afastaram de braços dados. Duas 

mulheres com aspecto agradável com curiosos chapéus de palha passaram, graves, 

puxando dois belos burricos cinzentos. Uma freira de ar gélido, pálida, passou 

apressada. Uma mulher bonita apareceu e deixou cair o seu buquê de violetas, e um 

menino correu atrás dela para entregar suas flores, e ela pegou e jogou-as longe como 

se estivessem envenenadas. Que coisa! A srta. Brill não sabia se admirava aquilo ou 

não! E agora um chapéu de arminho e um cavalheiro de cinza paravam bem na frente 

dela. Ele era alto, empertigado, sério e ela usava o chapéu de arminho, que devia ter 

comprado quando o cabelo era amarelo. Agora tudo, o cabelo, o rosto, até mesmo os 

olhos, era da mesma cor do surrado arminho, e sua mão, na luva que foi tirada, e que 

ela passou de leve nos lábios era uma pata minúscula, amarelada. Oh, ela estava tão 

contente em vê-lo - encantada! Ela chegou mesmo a pensar que iriam se encontrar 

naquela tarde. Ela descreveu por onde estivera - todos os lugares, aqui, acolá, à beira-

mar. O dia estava tão agradável - ele não achava? E quem sabe ele, talvez?... Mas 

ele sacudiu a cabeça, acendeu um cigarro, soltou lentamente uma baforada no rosto 

da mulher e, enquanto ela ainda falava e ria, jogou longe o fósforo e foi embora. O 

chapéu de arminho ficou só; ela sorria mais animada do que nunca. Mas até mesmo 

a banda de música parecia saber o que ela estava sentindo e tocou com mais 

suavidade, tocou com ternura, e a batida do tambor não cessava de repetir: - Que 

grosso! Que grosso!", mais e mais. - O que ela faria? - O que iria acontecer agora? 

Enquanto a srta. Brill remoía seus pensamentos, o chapéu de arminho voltou-se, 

levantou a mão, como se tivesse visto outra pessoa, muito mais agradável, bem do 

outro lado, e afastou-se com passos miúdos. E a banda passou para outra música e 

agora tocava mais rapidamente, mais alegre do que nunca. O casal idoso, sentado no 

banco da srta. Brill, levantou-se e foi embora; um senhor muito engraçado, de longas 
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suíças, andava ao compasso da música e quase foi atropelado por quatro garotas que 

corriam abraçadas. 

Oh, como tudo aquilo era fascinante! Como ela se divertia! Como gostava de 

sentar aqui, observando tudo! Era como uma peça de teatro. Exatamente como uma 

peça de teatro. Quem iria acreditar que o céu, lá trás, não era pintado? Mas foi só 

quando um cãozinho marrom surgiu trotando, e trotando se afastou, como um 

cãozinho "de teatro", um cãozinho que parecia ter sido drogado, é que a srta. Brill 

descobriu o que tornava tudo aquilo tão excitante. Todos eles estavam num palco. 

Eles não eram apenas a plateia, não se limitavam apenas a assistir; eles estavam 

atuando. Até mesmo ela tinha um papel e comparecia todo domingo. Não havia a 

menor dúvida de que alguém teria notado se ela se ausentasse; afinal de contas, fazia 

parte da encenação. Que estranho não ter pensado antes que as coisas eram assim! 

E, no entanto, ali estava a explicação para o fato de ela fazer questão de sair de casa 

exatamente na mesma hora, toda semana - para não se atrasar para o espetáculo. 

Isso explicava também por que ela ficava intimidada, envergonhada de contar a seus 

alunos de inglês como passava as tardes de domingo. Não era de admirar! A srta. Brill 

quase riu em voz alta. Estava no palco. Pensou no senhor idoso que é inválido para 

quem lia jornais quatro tardes por semana, enquanto ele adormecia no jardim. Ela 

havia se acostumado com a cabeça frágil apoiada no travesseiro de algodão, os olhos 

fundos, a boca aberta e o nariz afilado. Se ele tivesse morrido, ela talvez levasse 

algumas semanas para notar, e nem teria se importado. Mas subitamente ele saberia 

que o seu jornal estava sendo lido por uma atriz! "Uma atriz!" A velha cabeça erguia-

se; dois pontos de luz brilhavam nos velhos olhos. "Uma atriz - a senhora é atriz?" E 

a srta. Brill alisava o jornal, como se fosse o texto da peça, e dizia com delicadeza: 

"Sim, sou atriz há muito tempo." 

A banda tinha feito uma pausa. Agora recomeçava. E o que tocava era algo 

cálido, embora contivesse um ligeiro calafrio - algo... o que era mesmo? - não era 

tristeza - não, tristeza não era - algo que dava na gente vontade de cantar. A música 

elevou-se, elevou-se, a luz brilhou e pareceu à srta. Brill que, dali a pouco, todos eles, 

o elenco inteiro, começariam a cantar. Os jovens, aqueles que riam e passeavam 

juntos, começariam, e as vozes dos homens, muito resolutas e ousadas, se juntariam 

às deles. E em seguida ela também, ela também e os outros, sentados nos bancos - 
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eles entrariam com uma espécie de acompanhamento - algo em surdina, que mal se 

levantava ou abaixava, algo tão belo - comovente... E os olhos da srta. Brill se 

encheram de lágrimas e ela, sorrindo, olhou para os outros membros do elenco. Sim, 

nós compreendemos, nós compreendemos, pensou - embora não soubesse o que 

eles compreendiam. 

Exatamente naquele momento um rapaz e uma moça apareceram e sentaram-

se no lugar onde estivera o velho casal. Vestiam-se lindamente; estavam 

apaixonados. O herói e a heroína chegavam, é claro, do iate do pai dele. Ainda 

cantando, sem emitir um som sequer, ainda com aquele seu sorriso trêmulo, a srta. 

Brill preparou-se para ouvir. 

"Não, agora, não.", disse a jovem. "Aqui não, não posso." 

"Mas por quê? Por causa dessa velha idiota sentada na ponta do banco?", 

perguntou o rapaz. - "Afinal de contas, por que ela vem aqui? - Quem quer saber dela? 

- Por que não deixa trancada em casa sua cara velha e murcha?" 

"O que eu acho engraçado é a pele que ela está usando", disse a jovem, dando 

uma risadinha. "Parece um peixe frito." 

"Ah, vá dando o fora daqui!" disse o rapaz, num murmúrio enfurecido. E em 

seguida: "E então, ma petite chère..." 

"Não, aqui, não.", disse a jovem. "Ainda não." 

A caminho de casa ela costumava comprar uma fatia de bolo de mel na doceira. 

Era seu luxo dominical. Às vezes havia uma amêndoa na fatia, às vezes não. Aquilo 

fazia uma grande diferença. Se havia uma amêndoa era como levar para casa um 

presentinho - uma surpresa - algo que poderia muito bem não ter estado lá. Ela se 

apressava em comer a amêndoa aos domingos, acendia o fósforo e punha a água 

para ferver com muito ímpeto.  

Mas naquele dia ela passou pela doceira sem entrar, subiu as escadas, entrou 

em seu quarto acanhado e escuro - seu quarto que parecia um armário - e sentou-se 

sobre o edredom vermelho. Ficou ali durante muito tempo. A caixa onde ela guardara 

a pele estava sobre a cama. Ela desenganchou rapidamente a pele e rapidamente, 
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sem olhar, guardou-a na caixa. Mas quando pôs a tampa pensou ter ouvido alguma 

coisa chorar. 


