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Le  Rêve  est  une  seconde  vie.  Je  n'ai  pu

percer sans frémir ces portes d'ivoire ou de

corne qui nous séparent du monde invisible1.

(Gérard de Nerval, 1855, p. 41) 

1 O sonho é uma segunda vida. Não pude atravessar sem estremecer, estas portas de marfim ou de 
chifre que nos separam do mundo invisível.
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Habilitação em Língua e Cultura francesas) -  Universidade Estadual de Londrina, 
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RESUMO

O objetivo desta pesquisa é de analisar a função do sonho como elemento fantástico
nos contos de dois autores franceses do século XIX: “La Cafetière”, de Théophile
Gautier e “Magnétisme”, de Guy de Maupassant. De início, analisaremos o conto
como uma narrativa definida por sua brevidade e efeito específico, a partir da leitura
de  Teoria  do  Conto,  de  Nádia  Battela  Gotlib.  Em  seguida,  fantástico  será
caracterizado  pela  presença  da  hesitação  e  do  sobrenatural,  segundo  Tzvetan
Todorov, Introduction à la Littérature Fantastique. Por fim, nos ocuparemos do sonho
com base nas concepções de Freud, visto como um meio de veicular o fantástico
nos contos estudados, e das interpretações dos elementos oníricos identificados nos
contos.

Palavras-chave: Contos fantásticos; sonho; Gotlib; Todorov; Freud;
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YAMADA, Cristiane Satie Kimura. Le rêve dans les contes fantastiques français 
du XIXème siècle. 2016. 52 fls. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em 
Letras – Habilitação em Língua e Cultura francesas) -  Universidade Estadual de 
Londrina, Londrina, 2016.

RESUMÉ

Le  but  de  notre  recherche  est  d'analyser  la  fonction  du  rêve  comme  élément
fantastique  dans  les  contes  de  deux  auteurs  français  du  XIXème  siècle:  “La
Cafetière”, de Théophile Gautier et “Magnétisme” de Guy de Maupassant. D'abord
nous  étudierons  le  conte  comme  narrative  définie  par  sa  brièveté  et  son  effet
spécifique, à partir de la lecture de Teoria do Conto, de Nádia Battela Gotlib. Ensuite,
le fantastique sera caracterisé par la présence de l'hésitation et le surnaturel, selon
Tzvetan Todorov, analysée dans Introduction à la Littérature Fantastique. Enfin, nous
occuperons du rêve, à partir des concepts de Freud, vu en tant qu'un moyen pour
véhiculer le fantastique dans les contes étudiés, et des interprétations des éléments
oniriques identifiés dans les contes. 

Mots-clés: Contes fantastiques; rêve; Littérature Française du XIXème siècle.
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YAMADA, Cristiane Satie Kimura. The dream in fantastic french short-stories of 
the XIXth century. 2016. 52 fls. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em 
Letras – Habilitação em Língua e Cultura francesas) -  Universidade Estadual de 
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ABSTRACT

The objective of this work is to analyse the fonction of the dream as fantastic element
in  the  french short-stories of  two authors  of  the XIX th century:  “La  Cafetière”,  by
Théophile Gautier, and “Magnétisme”, by Guy de Maupassant.  At first, we analyze
the short-story as  a  narrative  defined  by its  brevity  and  specific  effect,  from the
reading  of  Teoria  do  Conto,  by  Nádia  Battela  Gotlib.  Then  fantastic  will  be
characterized  by  the  presence  of  hesitation  and  the  supernatural,  according  to
Tzvetan Todorov, Introduction à la Littérature Fantastique.  Finally, we'll  investigate
the dream based on Freud's conceptions, seen as a way to spread the fantastic in
the short-stories of this research and and the interpretations of the dream elements
identified in the short-stories.

Key Words: Fantastic short stories; dream; French Literature of XIXth Century
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INTRODUÇÃO

Este trabalho tem como tema o sonho nos contos fantásticos, motivado pelas

aulas da disciplina de Teoria do Texto Literário sobre contos, um deles do gênero

fantástico,  “Le Chat  Noir”  [“O Gato  Preto”],  de  Edgar  Allan  Poe,  na  tradução de

Charles Baudelaire. Ao descobrir o universo do fantástico, a curiosidade e o fascínio

pela atmosfera que o envolve serviu de incentivo para o aprofundamento do assunto

como tema do Trabalho de Conclusão de Curso.

Escolhemos  o  conto  como  material  de  análise  por  ser  justamente  uma

narrativa que possibilita a ocorrência do fantástico. E é com a intenção de melhor

compreender  o  sonho  dentro  dos  contos  fantásticos  de  autores  franceses  que

propomos analisar as variações que a manifestação onírica pode receber de acordo

com cada um dos autores escolhidos, buscando referências e definições na área da

psicanálise.

O  fantástico  nasce  da  “[...]  hesitação  experimentada  por  um  ser  que  só

conhece as leis  naturais,  face a um acontecimento aparentemente sobrenatural.”

(TODOROV, 1970, p. 31). A ambiguidade e a incerteza são elementos que dão corpo

à literatura fantástica, e podem ocorrer por consequência de ilusões, alucinações,

ou pela confusão entre vigília e sonho.

A literatura fantástica,  com raízes na literatura gótica do século XVIII,  tem

Charles Nodier (1780-1844) como um dos precursores a propor uma teorização do

gênero na França, em  Du Fantastique en Littérature  [Do Fantástico em Literatura]

(1830), que também se dedicou às narrativas fantásticas como “Trésor des Fèves et

Fleur des Pois” [“Tesouro das Favas e Flor de Ervilhas”], “Le Génie Bonhomme” [“O

Gênio Companheiro”], “La Fée aux Miettes” [“A Fada das Migalhas”], “Le Songe d'Or”

[“O Sono de Ouro”] e “Smarra ou Les Démons de la Nuit” [“Smarra ou os Demônios

da Noite”]. 

Introduzido na vida literária por Gérard de Nerval, Théophile Gautier (1811-

1872) experimentou diversos gêneros e estilos ao longo de sua carreira:  poesia,

romance, contos, crítica literária e carnets de voyage (diários de viagem), mas é com

o conto fantástico “La Cafetière”  [“A Cafeteira”]  (1831)  que Gautier  estreia  como
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escritor.

Guy de Maupassant (1850-1893), discípulo de Flaubert, viveu um período de

transição de gênero literário durante sua carreira, das narrativas realistas para os

contos fantásticos, passando a se interessar pelas questões associadas à loucura e

à angústia.  São exemplos do produto dessa  fase  “Magnétisme” [“Magnetismo”]

(1882),  “Rêves”  [“Sonhos]  (1882),  “La  Peur”  [“O Medo”]  (1882)  e  “Le  Horla”  [“O

Horla”] (1887).

Desde o final do século XIX pode-se verificar um crescente interesse pela

literatura fantástica, tanto por escritores, refletido em suas narrativas (“Smarra ou

Les Démons de la Nuit”,  “La Cafetière”, “Magnétisme”), como por estudiosos, em

suas  análises  comparativas,  interpretativas  ou  explicativas,  tais  como  Delírios

Românticos: O Universo Frenético de Nodier (CAMARANI, 2014), Delírio e medo: o

fio da incerteza no conto fantástico de Guy de Maupassant (SANTOS, 2005),  Les

fondements théoriques de Smarra ou les Démons de la nuit de Charles Nodier  [Os

fundamentos  teóricos  de  Smarra  ou  os  Demônios  da  noite  de  Charles  Nodier]

(ROGATCHEVA, 2004), entre outros. 

É comum nos depararmos com estudos literários voltados a um único autor, a

uma única obra, ou a um elemento marcante desta, assim como nos exemplos de

estudos  literários  citados  anteriormente  (Santos,  Camarani  e  Rogatcheva).  No

entanto, propomos neste trabalho a análise do sonho, elemento comum aos contos

de diferentes autores, sem que nos limitemos a um único escritor ou a uma obra de

sua autoria. Com essa delimitação, concentrar-nos-emos nas funções do sonho nos

contos,  separadamente,  com a  finalidade de  encontrar  sinais  que comprovem a

relação entre eles, e  por fim, classificá-los como resultado do exame minucioso das

narrativas.  

Em razão das dimensões deste trabalho os objetos de nossa investigação são

apenas dois contos, de Théophile Gautier e Guy de Maupassant. As narrativas foram

escolhidas  de  acordo  com  o  formato  proposto,  o  de  contos  (narrativas  breves)

fantásticos,  caso  contrário,  conviria  escolher  Le  Diable  Amoureux  [O  Diabo

Amoroso], romance de Jacques Cazotte, uma das primeiras narrativas conhecidas

como sendo pertencentes ao fantástico, na França. A seleção foi feita, sobretudo,

considerando a presença do elemento onírico e pelos diferentes papéis que ele pode
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desempenhar na trama.

De  Gautier analisaremos “La Cafetière”,  que conta a história de Théodore,

que junto de dois amigos se hospedam em uma casa onde, ao anoitecer, parece

abrigar seres fantasmagóricos, objetos que ganham vida e uma figura misteriosa por

quem o protagonista se apaixona. Já de Maupassant, analisaremos “Magnétisme”,

que narra o encontro de cinco amigos que discutem histórias intrigantes de pessoas

que testemunharam casos sobrenaturais provocados pelo magnetismo. 

A partir desses contos, então, desenvolveremos as análises tendo em vista as

funções  que  o  sonho  pode  ter  nas  narrativas,  e  dessa  forma,  propomos

interpretações  do  papel  do  sonho  nos  contos  selecionados.  Buscaremos  as

semelhanças  e  as  oposições,  já  que  o  sonho,  no  corpus deste  trabalho,  pode

aparecer camuflado sob a forma de elementos ou objetos capazes de modificar a

realidade da personagem ou evocado pelo próprio sonhador, tornando-a confusa,

incerta.

Temos  como  objetivo  inicial  procurar  uma  definição  geral  para  o  conto

segundo Gotlib, para a literatura fantástica, baseada em Todorov, e para o sonho,

tendo em vista os estudos realizados por Freud, que propõe a origem e as possíveis

fontes para a produção onírica, bem como os fatores que podem influenciar o sujeito

para que ela ocorra. 

Após a definição do tema-base deste trabalho, apresentaremos o resumo dos

contos escolhidos, seguidos de uma leitura que tentará determinar a forma como o

sonho pode aparecer nos contos, o ambiente vivido pelo personagem, assim como

os sinais camuflados no texto que indicam ou dão espaço para uma suposição sobre

os tipos de perturbação onírica sofridas. Seguirá a interpretação dos contos segundo

os  estudos  feitos  por  Nádia  B.  Gotlib, Todorov  e  Freud,  e  a  observação  das

diferentes  funções  dos  sonhos  encontradas  nos  dois  contos,  percebendo  os

diferentes aspectos e sentidos de um mesmo tema.

A pesquisa  tem  por  embasamento teórico as  obras  de Tzvetan  Todorov,

Sigmund Freud e Nádia Battela Gotlib. De início, temos a Teoria do Conto (GOTLIB,

1985), na qual encontramos os estudos sobre a definição de conto, bem como um

apoio para a análise dos contos fantásticos, e para a compreensão do que torna

essa  forma  narrativa  favorável  para  o  fantástico  nos  contos  selecionados.  Em
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Todorov, na Introdução à Literatura Fantástica (1970), a discussão sobre a definição

de fantástico é dividida em análises de narrativas, em que Todorov observa certos

artifícios utilizados pelos autores, e propõe uma categorização por grupos temáticos,

entre eles, o do Eu e do Tu, com a intenção de chegar a uma conclusão do que torna

uma narrativa fantástica. Já em Freud, em A Interpretação dos Sonhos  I (1899), o

enfoque está  na origem,  nas fontes,  estímulos  e  na interpretação do sonho,  na

tentativa  de  melhor  compreender  o  processo  do  fenômeno  onírico  para  a

observação  de  uma  ligação  entre  os  conceitos  abordados  por  ele  e  as

manifestações  e  elementos  sobrenaturais  presentes  nos  contos  “La  Cafetière”  e

“Magnétisme”.

No primeiro capítulo, nós nos dedicaremos inicialmente ao estudo do conto

como  proposto  por  Gotlib,  bem como a  um esclarecimento  no  que  se  refere  à

estrutura da narrativa escolhida para a análise. Em seguida, nós nos deteremos no

conceito  de  literatura  fantástica,  segundo Todorov,  esclarecendo  aspectos

importantes  desse gênero  literário.  Depois,  delinearemos os  conceitos  de  sonho

segundo Freud, no item “O sonho”.

No capítulo seguinte, “O sonho nos contos”, apresentaremos o resumo das

narrativas separadamente, em ordem cronológica, começando por “La Cafetière”, de

Gautier e por último, “Magnétisme”, de Guy de Maupassant. Após a descrição de

cada conto, proporemos uma análise seguida de uma interpretação dos fenômenos

oníricos  com  base  no  conceito  de  sonho,  desenvolvido  no  capítulo  anterior,

apontando as semelhanças e relações encontradas nos contos fantásticos.

Apresentaremos, em anexo, os contos selecionados para a análise.
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1. O CONTO, O FANTÁSTICO E O SONHO

Sendo a proposta deste trabalho a de interpretar contos fantásticos a partir da

temática  do  sonho,  apresentaremos  neste  capítulo  os  estudos  sobre  o  conto,

enfatizando a razão da escolha das narrativas, a teoria sobre a literatura fantástica,

para a compreensão do que os reúne nesta categoria literária, e por fim os estudos

sobre o sonho baseados na visão de Freud, para entendermos as “manifestações

oníricas” encontradas nos contos. 

1.1 DECIFRANDO O CONTO 

O  que  faz  do  conto  um  conto?  Quais  características  afirmam  sua

especificidade como tal? Existem elementos ou uma estrutura padrão que possam

defini-lo como um gênero? São questões como essas que Gotlib tenta responder na

Teoria do Conto (1971).

O conto é definido como um modo de narrar que teve diferentes papéis ao

longo dos tempos. Vladmir Propp, segundo Gotlib, supõe a existência de uma forma

fundamental e derivada do conto, partindo da ideia de que “a vida real não pode

destruir a estrutura geral do conto, ela modifica ou transforma o conto [...]”. A forma

fundamental estaria ligada à religião, enquanto a derivada dependeria da realidade e

das “determinações de ordem cultural” em que aparece. A partir desse estudo, Propp

reconhece duas fases na trajetória do conto, uma na pré-história, em que não havia

distinção entre conto e relato religioso (mito/  rito),  usado pelos mais velhos para

contar sobre suas origens, que servia para justificar as proibições que eram feitas

aos mais jovens. O ato de relatar não era permitido a todos, já que dispunha de

funções mágicas.  Na outra fase,  o  conto desassociado da religião ganha traços

artísticos consolidando-se como categoria  estética,  de “caráter  literário”,  marcada

pela presença de um narrador (GOTLIB, 1971, p. 22-23).

Nos períodos clássicos, quando regras rigorosas estabeleciam um padrão de

escrita,  no  conto,  a  preocupação  estava  na  ordem  dos  acontecimentos  e  da

estrutura,  facilitando  a  classificação  dos  gêneros,  diferentemente  dos  tempos
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modernos  (consideremos  desde  o  romantismo),  com  a  mistura  de  gêneros  e  a

presença  de  narrativas  de  “estrutura  invertebrada”,  afastando-se  da  forma

fundamental e evoluindo “do enredo que dispõe um acontecimento em ordem linear,

para  um  outro,  diluído  nos  feelings,  sensações,  percepções,  revelações  ou

sugestões íntimas...” (GOTLIB, 1971, p. 30). 

Esse  é  um  dos  problemas  apontados  por  Gotlib,  o  “limite  dos  gêneros”,

estremecido por esse hibridismo, que dificulta o agrupamento das narrativas em uma

mesma categoria pela ausência de um padrão perceptível entre elas. E por isso,

para a autora, a teorização rígida pode “aniquilar a própria vida do conto” (GOTLIB,

1971, p. 10). 

Outro problema reside ainda na questão terminológica dos termos romance,

novela e  conto  em diferentes  línguas  (novel,  long  short-story  e  tale, em inglês;

novela,  novela corta e  cuento, em espanhol;  roman,  nouvelle e  conte, em francês;

roman,  novelle  e  kurz Geschichte, em alemão), dado que diversas narrativas dos

séculos passados não tinham uma delimitação bem definida de conto,  como por

exemplo La Fontaine e Guy de Maupassant  que usavam sem distinção o termo

conto e novela (GOTLIB, 1971, p. 14-17).

No  conto  moderno,  as  características  consideradas  essenciais  são  a

extensão, o efeito de unicidade, a objetividade, a singularidade e a combinação dos

meios narrativos, que podem aparecer em tipos diferentes de conto: conto simples

ou  maravilhoso,  conto  artístico  ou  literário,  sendo  ele  de  acontecimento

extraordinário (Poe), realista (Tchekov) ou de simples acontecimento (Maupassant).

(GOTLIB, 1971, p. 32-47).

A questão da extensão parece ser unanimidade entre estudiosos ou contistas

como Edgar A. Poe e Tchekov, que acreditam ser esta a característica de maior

importância na definição do conto. A leitura, afirma Gotlib, deve ser feita em “uma

única assentada” para causar no leitor uma “unidade de efeito”, uma “excitação”,

conseguida através da combinação lógica e pelo  “[...]  extremo domínio  do  autor

sobre os seus materiais narrativos.” (GOTLIB, 1971, p.34). 

Essa brevidade e a possibilidade de se ter uma impressão única em um texto

condensado  diferenciam  o  conto  de  outros  gêneros  literários,  permitindo  ao

fantástico de firmar-se como categoria literária, visto que há uma dependência desse
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gênero para com o conto. O fantástico necessita dessas características da narrativa

breve para causar justamente o efeito singular a ele, caso contrário os esquemas

criados pelos autores a fim de obter uma atmosfera de suspense, de mistério, iriam

por  água  abaixo.  É  essa  peculiaridade  então  que  torna  o  conto  fantástico,

“fantástico”.

1.2 O CONTO FANTÁSTICO 

Gênero “indefinível”, o fantástico tem sua origem ligada ao romantismo, ainda

que  com  data  de  início  incerta.  Supõe-se  que  tenha  surgido,  segundo  Selma

Calasans Rodrigues, “[...] entre os séculos XVIII e XIX [...]”, elaborando-se “a partir

do século XVIII, tem continuidade no XIX, transformando-se no XX.” (1988, p.17). 

O problema da delimitação do fantástico situa-se já em sua própria definição,

que sofreu modificações de sentido com o passar dos séculos. O termo fantaisie,  no

século  XVI,  designa  caprice,  désir  [capricho,  desejo],  ganha  o  sentido  de  goût,

volonté  [gosto,  vontade]  no  século  XVII,  e  a  partir  do  século  seguinte,  é

compreendido como  imagination créatrice  [imaginação criadora]  (COLLANI, 2004,

p.7-8), sendo essa última a que mais se aproxima da acepção moderna do termo

fantástico: “aquilo que só existe na imaginação, na fantasia” (HOUAISS, dicionário

eletrônico da língua portuguesa, 2009).

Em seguida, deparamo-nos ainda com um outro obstáculo: a caracterização

do fantástico. Segundo Todorov, ele é determinado pela hesitação sentida pelo leitor

(representado ou não no texto) e/ ou pelo personagem frente a um acontecimento

“sobrenatural” (1970, p. 31). A hesitação entre o natural e o sobrenatural é a primeira

condição para o fantástico, e é o que o diferencia em relação aos gêneros vizinhos:

o estranho e o maravilhoso. E pode ocorrer ainda entre o real e o ilusório, causando

dúvidas  sobre  a  própria  percepção  dos  acontecimentos,  e  entre  o  real  e  o

imaginário, na incerteza da percepção de algo imaginado (1971, p. 42).

Um elemento frequentemente relacionado ao fantástico é o medo. Segundo o

escritor estadunidense H. P. Lovecraft, “a atmosfera é a coisa mais importante pois o

critério definitivo de autencidade [do fantástico] não é a estrutura da intriga, mas a

criação de uma impressão específica”  (1927,  apud TODOROV, 1970,  p.  40).  Ao
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contrário  do  que  Lovecraft  acreditava,  o  medo  não  é  obrigatório  para  a

caracterização do gênero, “O medo está frequentemente ligado ao fantástico mas

não como condição necessária” (TODOROV, 1970, p. 41). E a ideia de “impressão

específica” defendida por H. P. Lovecraft é semelhante à de Poe, de que o conto

deve apresentar uma “totalidade de efeito” ou “unidade de efeito”, especialmente o

conto fantástico (GOTLIB, 1971, p.32-41). 

O estranho, o fantástico e o maravilhoso se distinguem pelo modo como os

acontecimentos sobrenaturais ou inverossímeis são abordados. No gênero estranho,

são “[...] explicados pelas leis da razão mas que são, de uma maneira ou de outra,

incríveis,  extraordinários,  chocantes,  singulares,  inquietantes,  insólitos  [...]”

(TODOROV, 1970, p.53). No fantástico, inexiste a tentativa de solucionar a dúvida

da natureza do ocorrido, ele se define pela hesitação, assim como mencionamos

anteriormente. O maravilhoso, em oposição, admite “novas leis da natureza, pelas

quais  o fenômeno pode ser  explicado”  (TODOROV,  1970,  p.  48),  ou  seja,  há  a

aceitação ou a naturalização do sobrenatural.

Para  provocar  essa  estranheza  no  leitor,  a  presença  da  verossimilhança

parece ser  de grande importância para a ocorrência do fantástico,  que o coloca

frente a um universo que lhe parece familiar, para então conduzi-lo a uma atmosfera

que  lhe  causa  incerteza,  introduzida  propositalmente  por  recursos  como,  por

exemplo, o uso do narrador-personagem, aquele que participa da narrativa e com

quem o leitor se identifica, favorecendo a hesitação requerida pelo gênero. Ou então

recursos  linguísticos,  tais  como  a  antecipação  de  um acontecimento  através  do

emprego das figuras de retórica: frases, expressões ou palavras usadas para criar

“manipular” um efeito ou interpretação pretendido pelo autor. 

O sobrenatural,  segundo Todorov, pode ser provocado pela linguagem, por

meio do emprego do discurso figurado, tomando “o sentido figurado ao pé da letra”

(1939, p. 85), cujo sobrenatural nasce do exagero. O autor cita uma passagem da

obra de W. Beckford,  Vathek, como exemplo, em que um califa é condenado a ter

uma sede eterna, evocando, através dela, o exagero que conduz ao sobrenatural: 

“Uma sede sobrenatural [!] o consumiu; e sua boca aberta como um
funil  recebia  dia  e  noite  torrentes  de  líquido  […].  Todos  se
apressavam  a  encher  grandes  taças  de  cristal  de  rocha,  e  lhas
apresentava, disputando o privilégio de servi-lo; mas o zelo deles não
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respondia à sua avidez; frequentemente ele se deitava no chão para
lamber a água” (1948, apud, TODOROV, 1939, p. 86).

O  segundo  emprego  das  figuras  de  retórica,  o  “sentido  próprio  de  uma

expressão  figurada”,  proposto  por  Todorov,  também  pode  levar  o  leitor  a  um

acontecimento  sobrenatural,  como  em  “Véra”  de  Villiers  de  l'Isle-Adam,  onde  a

expressão “o amor é mais forte que a morte” (TODOROV, 1939, p. 87) desempenha

o papel de prenúncio do desfecho da história.

 O terceiro emprego fica por conta das expressões figuradas ou idiomáticas,

comparações, locuções adverbiais e do uso do verbo no imperfeito para aumentar a

hesitação, como ocorre em “Aurélia” de Gérard de Nerval.

Na  narrativa  fantástica  de  Nerval,  Todorov  identifica  dois  procedimentos

adotados pelo escritor, narrado na primeira pessoa do singular “eu”, que conta a

história de uma mulher que em sua fase de loucura não consegue discernir entre

passado  e  presente,  e  acaba  por  viver  as  duas  realidades  simultaneamente.  O

primeiro  procedimento  seria  a  loucura,  “para  criar  ambiguidade  necessária”

(TODOROV,  1970,  p.43),  o  uso  do Imperfeito,  que  sinaliza  uma  continuidade

“possível”  e  “pouco provável”,  como em “Amava Aurélia”  (p.  44),  em que não é

possível  afirmar  com  certeza  o  fato,  sendo  mantida  a  dúvida  quanto  ao  amor

declarado a  ela.  O segundo procedimento  é  a  modalização,  caracterizada pelas

expressões  como  “Talvez”,  “Parecia-me”,  “Tive  a  sensação  de...”  que  tornam  a

narrativa  fantástica,  onde  a  hesitação  não  mais  está  situada  na  percepção  do

personagem  ou  do  leitor,  mas  na  linguagem  (TODOROV,  1970,  p.  46).  Essa

“técnica” de  Nerval se mostra especialmente significativa para o propósito da nossa

análise dos contos, que será pormenorizada no capítulo seguinte.

O fantástico apresenta dois perigos segundo Todorov, o sentido alegórico e o

poético.  As  narrativas  dão  margem à subjetividade,  à  interpretação,  assim,  tudo

depende da atitude do leitor no que se refere a compreensão do sobrenatural na

narrativa. Se tomadas de forma literal, pelo “sentido poético”, elas “podem receber

uma explicação racional, e passa-se então do fantástico ao estranho” (TODOROV,

1970, p. 66). Quando o sentido do enunciado é interpretado para além dele, significa

que foi compreendido como alegórico, figurado.

Todorov propõe uma divisão de dois grupos temáticos do fantástico, os temas
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do “eu”, ou “temas do olhar”; e os do “tu”, em que agrupa temas relacionados à

sexualidade. Fazem parte do primeiro a metamorfose, a causalidade imaginária e a

pansignificação,  sub-grupos  que  apontam  uma  co-presença.  A “metamorfose”  é

interpretada como uma multiplicação de personalidade, em que o personagem se

transforma  em  uma  ou  várias  criaturas.  Na  “causalidade  imaginária”,  um

personagem  dispõe  de  poderes  mágicos,  personificando  essa  causalidade;  por

exemplo, uma “[...] fada que assegura o destino feliz de uma pessoa é apenas a

encarnação de uma causalidade imaginária pelo que poderia ser chamada também:

a sorte,  o  acaso” (1970,  p.118).  E no “Pandeterminismo”,  tudo é explicado, tudo

possui uma causa ou ganha uma nova significação, sendo a explicação de origem

sobrenatural ou não, denominada “Pansignificação” (TODOROV, 1970, p. 116-131).

Os temas do tu  abordam assuntos da sexualidade,  do desejo sexual,  por

exemplo, através da figura do diabo representado pela mulher, do sadismo por meio

da linguagem, da necrofilia simbolizada nos personagens vampiros, e o tema da

homossexualidade camuflada pela ambiguidade quanto ao sexo da pessoa amada

(TODOROV, 1970, p. 136-147).

Encontramos  no  primeiro  grupo,  o  dos  “temas  do  eu”,  a  relação  com  a

Psicanálise. Nos temas do eu, são apresentados elementos que denotam a ideia de

ruptura  do  limite  entre  matéria  e  espírito,  explícita  na  metamorfose,  pela

transformação  física  de  personagens  de  natureza  mágica  em  outras  criaturas,

animais. No Pandeterminismo, tal separação se transforma na transição do espírito

à matéria e as “palavras se confundem com as coisas” (TODOROV, 1970, p. 123),

uma passagem de ideia e percepção, e que foi considerada a primeira característica

da loucura no século XIX.

A partir da premissa de ruptura entre matéria e espírito, Todorov propõe um

viés psicanalítico a respeito da percepção do psicótico, do usuário de drogas e da

criança, sobre a apreensão da realidade. O sensível e o imaginário se confundem

para  o  psicótico,  enquanto  que  para  o  indivíduo  que  experimenta  os  efeitos  da

droga,  assim como para a criança,  não existe  a distinção entre  sujeito  e  objeto

(TODOROV, 1970, p. 122-124).

Dentre  os  conceitos apresentados por  Todorov,  julgamos mais proveitosos

para  nosso  trabalho  a  definição  de  literatura  fantástica  e  os  procedimentos
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encontrados pelo autor em narrativas como Aurélia de Gérard de Nerval, “Véra” de

Villiers  de  l'Isle  Adam e  Vénus  d'Ille  de  Mérimée,  em que  se  mostra  notável  a

importância do uso dos recursos linguísticos como forma de criar ou aumentar o

efeito do fantástico, e como consequência, causar expectativa no leitor para o ponto

culminante do enredo.

1.3 O SONHO

Freud em seu livro A Interpretação dos Sonhos (1921), faz uma investigação

de natureza psicológica do fenômeno onírico. Nele, reúne teorias diversas sobre a

caracterização e o funcionamento do sonho abordados pelo ponto de vista de três

grupos de autores, que são alguns dos grandes contribuidores para a sua pesquisa:

Hildebrandt, Delboeuf, Binz, Strümpell, Burdach e Robert.

Podemos resumir o percurso da concepção de sonho conduzida por Freud da

seguinte maneira: 1) revelação ou mensagem enviada por seres superiores/ divinos

que anuncia o futuro (Antiguidade), 2) produto da psique (Aristóteles), 3) extensão

da vida de vigília,  4)  refúgio da vida de vigília  5)  reação a estímulos internos e

externos (ex.: percepção de disfunções dos órgãos [estímulo interno] e sensações,

barulhos [estímulo externo]), 6) realização do desejo. 

Dessas características, escolhemos cinco funções, associáveis às narrativas

selecionadas  para  esta  pesquisa:  I.  mensagem  divina  que  comunica  um

acontecimento futuro; II. produto da psique; III. extensão da vigília; IV. libertação da

vida de vigília e V.  realização de um desejo.

De  acordo  com  Freud,  “o  sonho  alucina,  […]  substitui  pensamentos  por

alucinações”,  ou  seja,  transforma  “representações  [visuais  ou  acústicas]  em

alucinações”, fazendo uso dessas representações para dramatizar uma ideia, (1921,

p. 67, grifo nosso),  o que são, para Schleiermacher, segundo Freud, o que compõe

e dá origem à produção onírica.

 Na época anterior a Aristóteles, acreditava-se que o sonho era provido de

função  premonitória,  era  uma  mensagem  enviada  por  seres  divinos,  eram

distinguidos “sonhos verdadeiros e valiosos,  enviados à pessoa que dorme para

adverti-la ou lhe anunciar o futuro, e sonhos insignificantes, enganadores e fúteis,
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cuja intenção era desorientá-la ou precipitá-la na ruína” (FREUD, 1921, p. 17). A

partir  da concepção de Aristóteles,  segundo a  qual  “o  sonho é definido  como a

atividade psíquica da pessoa adormecida enquanto dura seu sono” (1921, p. 16),

citada por Freud, o fenômeno onírico ganha uma conotação diferente, passa a ser

compreendido como resultado da elaboração da psique, e não mais está vinculado

aos deuses.

A construção onírica se dá por um empréstimo de “matéria-prima” da vigília,

que seriam as experiências vividas “no mundo sensível,  [...]  em outras palavras,

daquilo  que já  experimentamos exterior  ou interiormente”  (FREUD, 1921,  p.  24),

remetendo à premissa de que o sonho é originado a partir de estímulos externos

(barulhos, cheiros) ou internos (cenestesia, ou impressões internas do corpo). 

O conceito de sonho como uma extensão da vigília, defendido por Haffner,

Weygandt e Maury, é mencionado por Freud como um “prosseguimento à vida de

vigília”,  onde os “[...]  sonhos sempre se associam às representações que pouco

antes estiveram na consciência” (1921, p. 21-22), em que o “julgamento ingênuo da

pessoa desperta supõe que o sonho ― leva a um outro mundo aquele que dorme”

(1921, p. 21). 

O autor nos apresenta também o lado oposto a essa teoria, a do sonho como

forma de libertar-se da vigília, com a afirmação feita por Burdach:

[...]  a  vida  diurna,  com  suas  fadigas  e  prazeres,  suas  alegrias  e
dores, jamais se repete; pelo contrário, o sonho busca nos libertar
dela.  Mesmo quando toda nossa psique esteve ocupada com um
assunto, quando uma dor profunda dilacerou nosso íntimo ou uma
tarefa  exigiu  toda  nossa energia  intelectual,  o  sonho nos  dá algo
completamente  alheio  ou  extrai  da  realidade  apenas  elementos
isolados  que  emprega  em  suas  combinações  ou  apenas  se
harmoniza  com  nosso  estado  de  espírito  e  simboliza  a  realidade
(1838, apud FREUD, 1921, p. 21).

Aquele  que  sonha  é  levado  a  um  outro  universo,  formado  por  uma

combinação de “elementos isolados” da vigília pela psique. Em outros termos, o

sonho se faz através de imagens ou experiências retidas pela psique do indivíduo no

estado  de  vigília  (FREUD,  1921,  p.  24).  Esse  material  onírico  pode  ser  ainda

interpretado como a representação das paixões do sonhador, cujas “[...]  imagens

oníricas  continham,  em  sua  maioria,  aquilo  que  o  homem  já  pensava  quando
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acordado” (FREUD, 1921, p. 22-23).

Tendo percorrido  as  constatações sobre  a origem e a  fonte  do fenômeno

onírico, o autor percebe a essência do sonho, que afirma ser a “realização de um

desejo”.  Nesse  caso,  a  representação  onírica  substituiria  a  ação  na  vigília;  um

desejo  ou  necessidade  é  percebido  pela  psique,  e  em  seguida,  produzido  em

imagens que mostram esse desejo ou necessidade satisfeitos (FREUD, 1921, p.

143). 

Freud  prevê  também  a  ideia  oposta  que  abala  de  início  a  validade  da

realização de desejo como fonte onírica, a da existência de “sonhos desagradáveis e

de angústia”, e sustenta que eles exercem igualmente essa função que, no entanto,

é reproduzida sem exibir uma significação exata, diferentemente do que ocorre com

os  sonhos  que  apontam claramente  para  uma  realização  do  desejo,  em que  o

significado do sonho é evidente (1921, p. 155-157).

A explicação para a questão da teoria da realização do desejo expressa nos

sonhos por meio de sonhos “normais” e desagradáveis se dá pelo fato de haver a

necessidade  de  interpretação,  ou,  nas  palavras  de  Freud,  “o  fato  da  distorção

onírica” (1921, p. 157), provocador da sensação de absurdo da “narrativa onírica”,

por  assim  dizer,  sabendo-se  que  assim  como  nos  contos,  o  sonho  tem  um

desenvolvimento similar às narrativas conhecidas por nós. O sentimento de absurdo

causado no sonhador após o despertar significa, de acordo com a conclusão de

Freud, uma “resistência interna contra uma interpretação dos sonhos” (1921, p. 159),

uma negação à verdade oculta no sonho.

Enfim, os conceitos oníricos mais relevantes para a nossa análise, citadas e

enumeradas  anteriormente,  são:  o  sonho  como  a  representação  de  um

acontecimento futuro, o resultado das experiências de vigília, a extensão da vigília e

a libertação desta, e a realização de algum desejo oculto com significação direta ou

indireta.

O  conto,  com  sua  brevidade  e  concisão  provoca  um  efeito  que  o  torna

singular e permite a ocorrência do fantástico, definido pela hesitação que causa ao

leitor dúvida quanto à natureza do acontecimento (real/ sobrenatural) diante do qual

se encontra. O sonho, com seu caráter subjetivo, aumenta essa hesitação no conto,
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corroborando  o  efeito  fantástico,  e  possibilitando  a  interpretação  dos  fatos

sobrenaturais  da  narrativa.  Juntos,  o  conto  e  o  sonho,  em  uma  relação  de

interdependência,  constituem  o  corpus deste  trabalho  sob  a  forma  dos  contos

fantásticos “La Cafetière” e “Magnétisme”.
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2. O SONHO NOS CONTOS

2.1 “La Cafetière” (Théophile Gautier, 1886)

“La  Cafetière”,  conto  de  Téophile  Gautier,  narra  a  história  de  Théodore,

convidado  junto  a  seus  dois  amigos  Arrigo  Cohic  e  Pedrino  Borgnioli,  a  passar

alguns  dias  em  uma  casa  na  Normandia,  onde  vivencia  acontecimentos

sobrenaturais e fantásticos no quarto em que se hospeda: quadros, objetos e uma

cafeteira ganham vida; um baile que se sucede ao badalar do pêndulo, e o encontro

com uma mulher misteriosa, Angela, por quem se sente atraído, sem esperar que

esta não mais pertence no mesmo mundo que o seu.

Logo no início do conto somos apresentados aos três personagens, Théodore

e seus amigos são surpreendidos pela mudança repentina do tempo, e que devido a

esse  imprevisto,  chegam  à  casa  do  anfitrião  cansados  da  viagem:  “[...]  nous

arrivâmes au lieu de notre destination qu'une heure après le coucher du soleil. Nous

étions harassés2” (GAUTIER, 1986,  p. 11). O estado de fadiga deles já adverte o

leitor  que  sabe  ter  em  mãos  uma  narrativa  fantástica,  para  a  natureza  dos

acontecimentos, como um artifício para causar dúvida, sobretudo por se tratar de

uma história narrada na primeira pessoa do singular.

Chegando ao quarto, Théodore tem a sensação de ter sido transportado a um

outro universo: “[...] je sentis, en y entrant, comme un frisson de fièvre, car il me

sembla que j’entrais dans un monde nouveau3” (p. 12), anunciando algo semelhante

a uma das funções do sonho retratada por Freud, a ruptura/ libertação da vigília: “ele

[o sonho] nos liberta da realidade, apaga em nós a lembrança normal dela e nos

coloca num outro mundo e numa história de vida completamente diferente, que, no

fundo, nada tem a ver com a real […]” (HILDEBRANDT, 1875, apud FREUD, 1921,

p. 24). 

Podemos perceber nessa parte do conto uma primeira evidência do fantástico

no  modo  como  foi  formulada  a  sentença  de  Théodore,  com  o  uso  do  artifício

2 “[...]  chegamos ao nosso destino somente após o pôr do sol.  Estávamos exaustos (trad. nossa.
Todas as traduções são de nossa responsabilidade, salvo menção contrária).
3 “[...] eu senti um calafrio ao entrar, como se tivesse entrado em um mundo novo” .



26

denominado por Todorov como “expressões figuradas”, que são “[...] muito correntes

na linguagem comum, mas que designam, se forem tomadas ao pé da letra, um

acontecimento sobrenatural: precisamente aquele que ocorrerá no fim da história”

(TODOROV,  1939,  p.  88).  Um exemplo  disso  é  o  trecho  de  “Vénus  d'Ille”,  de

Mérimée, citado por Todorov, que conta a história de uma estátua que “se anima” e

mata com um abraço um homem recém-casado que havia colocado o seu anel de

casamento no dedo dela. Sobre a estátua, um dos personagens descrevia: “Ela nos

fita com seus grandes olhos brancos... Parece que nos enxerga” e ainda “Eles me

chamariam de marido da estátua” (1939, p. 88, grifos nossos).

Assim, as expressões “eles me chamariam” e “parece que”, semelhantemente

às encontradas na fala do protagonista, “je sentis […] comme” [“senti como”] e “il me

sembla” [“me pareceu”], preparam o leitor exatamente para um acontecimento ou um

possível  desfecho do conto,  e  intensifica a subjetividade dos fatos,  chamando a

atenção para um caráter “extraordinário, como afirma por Todorov.

Em mais duas cenas do conto “La Cafétière”, podemos observar o mesmo

recurso, o uso da expressão figurada. Uma quando o narrador constata um “étrange

degré d'activité” [“estranho grau de atividade”] (GAUTIER, 1986, p. 13) da luz do

castiçal  colocado  no  quarto  pelo  empregado  da  casa,  o  que  faz  com  que  o

protagonista vire em direção aos personagens das tapeçarias e quadros e veja estes

ganharem vida; chocado com a situação, Théodore exclama: “Oh! non, je n'ose pas

dire ce qui arriva,  personne ne me croirait,  et l'on me prendrait pour un fou4”

(1986, p. 13, grifos nossos). Em outra, após ver Angela caindo e se “despedaçando

em mil pedaços” (1986, p. 19), Théodore desmaia, e ao retomar consciência, seus

amigos lhe dizem que havia “un morceau de porcelaine brisée, comme si c'eût été

une jeune et jolie fille5” (1986, p. 19, grifos nossos). 

Os trechos “personne ne me croirait” e “l'on me prendrat pour un fou”, além da

função figurativa, apontam a presença de um narrador-personagem, que pelo fato do

conto ser narrado em primeira pessoa, pode ser visto com certa desconfiança por

um leitor atento, tornando a narrativa mais ambígua. Para Todorov, em situações

semelhantes, “a palavra está sujeita a caução, e podemos muito bem supor que

4 “Oh! Não, não ouso dizer o que aconteceu, ninguém acreditaria em mim e me tomariam por um
louco.” 
5 “um pedaço de porcelana quebrado, como se fosse uma linda jovem.”
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todas as personagens sejam loucas; entretanto; pelo fato de não serem introduzidas

por  um  discurso  distinto  do  narrador,  emprestamo-lhes  ainda  uma  confiança

paradoxal” (TODOROV, 1939, p. 94).

Nas descrições da decoração do quarto, mobiliado com objetos que revelam

tratar-se de um aposento feminino, podemos perceber os traços da organização do

conto fantástico, que conduz todos os elementos da narrativa para o desfecho. Para

isso, o narrador reforça, em primeiro plano, a fadiga do personagem, para depois,

apontar  os  indícios  compreendidos  aqui  como  recursos  da  narrativa  fantástica

(expressões figuradas), cuidadosamente elaborados. A organização desses recursos

é  de  extrema  importância  para  o  conto  fantástico,  que  “busca  combinações

adequadas de acontecimentos ou de tom, visando a 'construção do efeito'” (GOTLIB,

1991, p. 36). 

Os  personagens  que  saltam  dos  quadros  agem  de  modo  particular,

percebidos por Théodore, pelo curioso fato de olharem fixamente para o pêndulo

enquanto  conversam,  e  ele  próprio  não  consegue  impedir-se  de  olhar  para  o

ponteiro  que  segue  sentido  à  meia-noite  em  “pas  imperceptibles”  [“passos

imperceptíveis”] (GAUTIER, 1986, p. 15). Trata-se de um objeto que podemos supor

ser superior,  ou que atua de maneira superior em relação aos personagens que

habitam  esse  mundo,  regendo-os,  exercendo  um  papel  fundamental  para  a

organização desse universo.

No primeiro toque do relógio, que marca onze horas, as velas e os objetos do

quarto sofrem uma atividade inexplicável, elas se acendem sozinhas, uma cafeteira

e as poltronas ganham vida própria, que seguem em direção à lareira, como se o

soar do relógio operasse como uma espécie de comando no qual prestam atenção

as figuras desse “monde nouveau” [“mundo novo”] (1986, p. 12). 

Novamente,  soa  o  pêndulo  que  agora  marca  meia-noite,  uma  voz  dá  o

comando para o início da dança, todos se levantam, as poltronas se afastam e os

cavalheiros, com suas damas, começam a dança com o início da música tocada

pela orquestra, o menuet6. Aqui, o ritmo rápido, de três ou quatro notas, é descrito

como pertencente  a uma natureza estranha,  expressa através das comparações

igualmente bizarras dos movimentos realizados por aqueles que dançam: 

6 Dança de origem francesa a passos curtos, que representa a graciosidade e a elegância.
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[...]  les  notes  rapides  de  la  partition  exécutée  par  les  musiciens
s'accordaient mal avec ces graves révérences: aussi chaque couple
de  danseurs,  au  bout  de  quelques  minutes,  se  mit  à  pirouetter
comme une  toupie  d'Allemagne.  Les  robes  de  soie  des  femmes,
froissées dans ce tourbillon dansant, rendaient des sons d'une nature
particulière; on aurait dit-le bruit d'ailles d'un vol de pigeons. Le vent
qui s'engouffrait par dessous les gonflait prodigieusement, de sorte
qu'elles avaient l'air de cloches en branles (GAUTIER, 1986, p. 15).

O barulho resultado das piruetas lembra o bater de asas das pombas e o ar

que passa sob os vestidos faz com que eles pareçam sinos oscilantes. Novamente,

temos a importância do tempo, dessa vez associada à música tocada durante a

dança.

Quando o pêndulo soa pela terceira vez, Théodore percebe a presença de

Angela,  uma mulher  de  aspecto  pálido,  de  cabelos  louros,  olhos azuis  claros  e

transparentes que não dançava, e por quem se sente fortemente atraído: 

Jamais, même en rêve, rien d'aussi parfait ne s'était présenté à mês
yeux;  une  peau  d'une  blancheur  éblouissante,  des  cheveux  d'un
blond cendré, de longs cils et des prunelles bleues, si claires et si
transparentes, que je voyais son âme à travers aussi distinctement
qu'un caillou au fond d'un ruisseau7” (GAUTIER, 1986, p. 16)

As características físicas atribuídas a Angela já evocam a de uma criatura

fantasmagórica, assim como na comparação “[...]  elle était devenue froide comme

un marbre” (GAUTIER, 1986, p. 18).

Quando o relógio marca a hora seguinte, a mesma voz que anunciava o início

da  dança  permite  a  Angela  continuar  a  dançar  com  Théodore.  Isso  implicaria,

contudo, em “conseqüências”, segundo a voz. Angela ignorando o alerta, prossegue

a dança com Théodore. 

Como imaginado, ela segue o baile e depois de muito dançarem, sentindo-se

cansados, descansam em uma poltrona, e Angela senta em suas pernas, “fria como

mármore”. Théodore sente o mundo real escapar-lhe, e percebe que as ligações

dele a esse mundo haviam sido rompidas: “Je n'avais plus aucune idée de l'heure ni

du lieu; le monde réel n'éxistait plus pour moi, et tous les liens qui m'y attachent

7 “Nunca vi, mesmo em sonho, nada tão perfeito diante de meus olhos; uma pele de uma brancura
deslumbrante,  cabelos  louros  acinzentados,  cílios  longos  e  pupilas  azuis  tão  claras  e  tão
transparentes, que via com distinção sua alma, assim como se vê através de um pedregulho no fundo
de um riacho.”
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étaient rompus [...]” (GAUTIER, 1986, p. 18). 

Mais uma vez, a ideia de ruptura com a realidade de vigília, de Freud, está

presente no conto. Desta vez, a passagem para um outro universo torna-se um fato

concreto, ao observar que, diferentemente da primeira impressão que Théodore teve

quando chegou ao quarto, em que expressa a sensação de ter entrado “dans un

monde  nouveau”  [“em  um  novo  mundo”],  e  cuja  fala  era  formada  pela  palavra

“comme”  [“como]”  e  pela  expressão  “il  me  sembla  que”  [“parece-me  que”],  que

sugeria algo, sem no entanto afirmá-lo. Já nessa outra fala do personagem, a dúvida

é substituída por uma certeza “le monde réel n'éxistait plus pour moi” e “les liens

[…] étaient rompus”, isto é, ele não mais se encontra no seu mundo, o “real”, mas

no  de  Angela,  compreendido  por  objetos  animados,  personagens  com

características marcantes de outra época e regido por um pêndulo, que compassa o

tempo desse mundo.

Ao canto da cotovia, Angela, percebendo a luz da lua sobre as cortinas, se

despede de Théodore e cai, quebrando-se em mil  pedaços. Vendo essa cena, o

protagonista desmaia e é acordado no dia seguinte por seus amigos, que falam de

um pedaço de porcelana quebrado que havia em seus braços, “[...] comme si c’eût

été  une  jeune  et  jolie  fille8”,  corroborando  com  a  veracidade  do  que  viveu  o

personagem.

O papel do pêndulo nessa narrativa, mostra-se bastante importante para o

mundo ao qual pertence Angela, pois é o que parece reger e comandar tal universo.

O  som  que  ressoa  dele  marcando  as  horas  indica  a  aproximação  de  algum

acontecimento fantástico ou de uma mudança deste. O primeiro badalar dá início a

uma  alteração  do  espaço,  o  quarto,  visto  que  as  velas  acendem-se  sozinhas,

fenômeno considerado impossível no nosso mundo, sem que haja a intervenção de

uma  pessoa;  e  os  quadros,  objetos  inanimados,  ganham  a  habilidade  de  se

movimentarem e transformam-se em seres animados, exteriores às imagens das

quais eram constituídas. O segundo badalar comunica que um evento está prestes a

acontecer, e temos a dança dos personagens que ganham vida a partir dos quadros,

comandada por uma voz que não é identificada no conto. No terceiro badalar, dá-se

o encontro entre Angela e Théodore. E o último sinal, o canto da cotovia, marca a

8  “[...] Como se fosse uma linda e jovem moça.”
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despedida de Angela e sua morte ou desaparecimento.

Théodore,  ao  final  da  história,  pelo  estado  em  que  foi  encontrado  pelos

amigos, no chão, vestindo um terno de casamento que pertencia ao avô do anfitrião,

e com um pedaço de porcelana nos braços, dizendo ter sido isso, resultante de um

mal súbito que havia provocado o seu desmaio: “Ce n'est q'une faiblesse qui m'a

pris”  (GAUTIER,  1986,  p.  20).  Deduzimos daí,  que o personagem sonhou todos

esses eventos sobrenaturais. 

Mas,  um  detalhe  muda  completamente  a  convicção  primeira  do  leitor.

Théodore descobre que Angela existiu de verdade, e que era irmã de seu anfitrião.

Com isso, deixa o leitor intrigado com a natureza do acontecimento, e em dúvida, se

o que o personagem havia sido visto e presenciado era fruto do cansaço, de um

sonho, ou se tudo isso teria ocorrido realmente. 

O  protagonista  aumenta  ainda  mais  a  incerteza  no  momento  em  que

desenhava a cafeteira,  e  seu anfitrião lhe diz  que o desenho lembrava ao perfil

“doux et mélancolique” [“doce e melancólico”] de sua irmã:

Les liéaments presque imperceptibles tracés par mon crayon, sanns
que j'y eusse songé le moins du monde, se trouvèrent représenter
avec la plus merveilleuse exactitude la cafetière qui avait joué un rôle
si important dans les scènes de la nuit. […] En effet, ce qui m'avait
semblé tout à l'heure une cafetière était bien réellement le profil doux
et mélancolique d'Angela(GAUTIER, 1986, p. 20).

A real  existência  de  Angela  e  sua  identificação  estranha  com a  cafeteira

instaura uma dúvida no leitor, sugerindo uma experiência sobrenatural vivenciada

pelo narrador-personagem, Théodore. 

Em suma, a hesitação que se dá entre a veracidade do acontecimento e a

existência de Angela é devida a presença do fenômeno onírico. A dúvida entre sonho

e realidade é que possibilita esse efeito. Assim, a função do sonho nesse conto é de

justamente causar a hesitação, e por conseguinte, tornar a narrativa fantástica.

2.2 “Magnétisme” (Guy de Maupassant, 1907)

Em “Magnétisme”, de Guy de Maupassant, um grupo de amigos céticos, após

o jantar, conversa sobre o fenômeno físico do magnetismo, e cada um começa a
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relatar  histórias  estranhas,  inexplicáveis.  O  mais  incrédulo  dentre  eles  nega  a

existência de fenômenos sobrenaturais, no entanto, compartilha ele também com

seus companheiros duas histórias,  propondo suas explicações.  Uma, sobre uma

criança que sonha com a morte do pai, um pescador, fato que se concretiza. E outra,

ocorrida com o próprio personagem, que diz ter sonhado com uma das mulheres

para  quem ele  nunca havia olhado com interesse,  e  após esse sonho,  torna-se

inexplicavelmente apaixonado por ela.

No conto, verificamos quatro elementos que contribuem para a criação do

fantástico são: as passagens que insinuam um estado de embriaguez, o fenômeno

do magnetismo, o caso de premonição e a transformação do sentimento.

Sabendo-se  que  o  fantástico  ocorre  na  hesitação  quanto  à  natureza  do

acontecimento,  real  ou sobrenatural,  ou através da linguagem, temos de início a

presença de locuções ambíguas na descrição do consumo exagerado de bebidas

alcóolicas e alimentos como o primeiro artifício para o fantástico dessa narrativa, que

suscitam desconfiança em um leitor atento: 

“C'était  à la fin d'un dîner d'hommes, à l'heure  des interminables
cigares et  des  incessants  petits  verres,  dans  la  fumée et
l'engourdissement chaud des digestions, dans le léger trouble des
têtes après  tant de viandes et  de  liqueurs  absorbées et mêlées”
(MAUPASSANT, 1907, p. 159, grifos nossos)9.

Os  adjetivos  “interminables”,  “incessants”  e  “tant”  mostram  explicitamente

esse exagero.  A mistura do álcool,  de licores,  do charuto,  do “engourdissement”

[“entorpecimento”] causada pela digestão e o “trouble des têtes” [“desordem mental”]

sugerem fortemente que a sobriedade dos personagens é afetada, um alerta para o

leitor julgar os acontecimentos posteriores. Em especial, quando a locução adverbial

“soudain”  [“de  repente”]  anuncia   uma  mudança súbida no  comportamento  dos

personagens céticos  que  “se mirent  à  raconter  des faits  étranges,  des  histoires

incroyables  mais  arrivées10 [...]”  (MAUPASSANT,  1907,  p.  159)  após  a  refeição.

Nesse momento, a conversa sobre os acontecimentos causados pelo “magnétisme”,

pode ser definida por Todorov como o que “explica 'cientificamente' acontecimentos

9 “Foi ao fim de um jantar de homens, na hora de intermináveis charutos e de incessantes copos de
bebida, em meio à fumaça e ao entorpecimento quente da digestão, na ligeira desordem mental
depois de tantas carnes e licores absorvidos e misturados” 
10 “começam a contar os fatos estranhos, as histórias inacreditáveis, mas que aconteceram [...]” 
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sobrenaturais […]” (TODOROV, 1939, p. 63).

De maneira semelhante, Gérard de Nerval também criou o efeito fantástico

recorrendo  à  linguagem,  optando  pela  modalização,  que  consiste  em  “locuções

introdutivas que, sem mudar o sentido da frase, modificam a relação entre o sujeito

da  enunciação  e  o  enunciado”  (NERVAL,  apud TODOROV,  1939,  p.  43-44),

apontando a hesitação na fala o enunciador. 

O efeito fantástico também é marcado pelo uso do imperfeito, que torna de

difícil  atestação o fato enunciado, visto que é um tempo verbal  que denota uma

“continuidade” (1939, p. 44) de uma ação ocorrida no passado, causando portanto,

incerteza. O método utilizado por Maupassant e Nerval diferem pelo tipo de locução

escolhida, Maupassant, emprega a locução adverbial, e Nerval, a modalização e o

imperfeito.

Em “Magnétisme”, cada um contava as histórias que envolviam o fenômeno

do magnetismo, “[…] chacun apporta un fait, des pressentiments fantastiques, des

communications d'âmes à travers de longs espaces, des influences secrètes d'un

être sur un autre11”, até que o mais cético entre eles, que defendia vivamente sua

descrença e negava todos esses acontecimentos tidos pelos amigos como produto

de influências sobrenaturais, propõe contar duas histórias e explicá-las. A primeira

história é sobre uma criança, filho de um pescador em alto-mar, que em certa noite

sonha que o pai havia morrido, fato confirmado um mês depois, concluindo-se não

por um caso de magnetismo. A explicação dada pelo cético é de que as famílias dos

pescadores sentem o medo constante de acidentes no mar, e que por isso falam e

pensam incessantemente  sobre  o  assunto,  fazendo  não  com  que  a  morte  seja

“atraída”,  mas  que  ocorra  por  coinscidência:  os  sonhos  e  as  preocupações

constantes com acidentes no mar são confirmados por fatos, frutos de coincidência.

Nota-se  uma  conformidade  entre  a  explicação  do  personagem e  a  teoria

acerca  do  material  onírico,  tratado  por  Lucrécio  e  citado por  Freud,  em que  se

presume  a  origem  dos  sonhos  nos  acontecimentos  e  pensamentos  de  vigília,

especialmente aquilo que pensamos intensamente quando acordados:

E, sejam quais forem os objetos a que por inclinação cada um se
sente  preso,  é  a  eles,  às  coisas  em  que  muito  nos  demoramos,

11 “[...]  cada  um trazia  uma história,  de  pressentimentos  fantásticos,  de  comunicações de  almas
através de espaços distantes, de influências secretas de um ser sobre o outro”
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àquela em que o espírito mais se ocupou com especial atenção, que,
na maior parte das vezes,  vemos,  segundo nos parece,  virem em
sonhos ao nosso encontro [...] (FREUD, 1921, p. 23).

É  possível  interpretar  esse  acontecimento  ainda  como  um  caso  de

premonição,  um  anúncio  de  um  evento  futuro,  função  diretamente  atribuída  ao

sonho na Antiguidade, supondo que “[...] os sonhos estivessem relacionados com o

mundo de seres sobrehumanos no qual acreditavam e que trouxessem revelações

da parte de deuses e demônios”. Com “[...] o propósito importante para o sonhador;

[...] comunicar-lhe o futuro” (FREUD, 1921, p. 16).

A segunda história é um relato pessoal do personagem, que sonha com uma

mulher que ele classificava como “insignificante”, de feição comum, fisionomia terna,

que não lhe provocava desejo. Antes de dormir, conta que escrevia cartas perto de

uma lareira, até que, em meio a ideias luxuriosas, sente uma emoção súbita e sem

explicações, fantasia com a figura da mulher. E após esse devaneio, passa a ter

sentimentos amorosos por ela, reparando nela qualidades até então desconhecidas

por ele: 

[...] cette procession d'images qui […] effleurent le cerveau quand on
reste quelques minutes rêvassant, […] une sorte de petit souffle qui
me  passait  dans  l'esprit,  un  tout  léger  frisson  du  cœur,  et
immédiatement, sans raison, sans aucun enchaînement de pensées
logiques,  j'ai  vu distinctement,  vu comme si  je la touchais,  vu des
pieds à la tête, et sans un voile, cette jeune femme à qui je n'avais
jamais songé plus de trois secondes de suite, le temps que son nom
me traversât la tête. Et soudain je lui découvris un tas de qualités que
je n'avais point observées, un charme doux, un attrait langoureux ;
elle éveilla chez moi cette sorte d'inquiétude d'amour qui vous met à
la poursuite d'une femme12 (MAUPASSANT, 1907, p. 162).

O próprio personagem afirma a natureza onírica desse ocorrido no enunciado

“je  me  couchais,  je  m'endormis.  Et  je  revai”  [“me  deitei,  adormeci.  E  sonhava”]

(1907, p. 163, grifo nosso), ressaltado pelo vocabulário empregado em seu relato,

“rêves singuliers” [“sonhos singulares”], “bonnes fortunes du rêve” [“bons acasos do

12 “[...]  essa  procissão  de  imagens  que  […]  tocam  o  cérebro  quando  ficamos  alguns  minutos
sonhando, […] uma espécie de sopro suave que me passava pelo espírito, uma ligeira emoção do
coração,  e  imediatamente,  sem razão,  sem  nenhum encadeamento  de  pensamentos  lógicos,  vi
distintamente, como se eu a tocasse, dos pés à cabeça, e sem um véu, essa jovem em quem nunca
havia pensado por mais de três segundos seguidos, o tempo que levou para o seu nome vir à mente.
E de repente, descobri um monte de qualidades que não havia observado, um charme doce, um
apelo lânguido; ela despertou em mim esse tipo de ansiedade de amor que se sente por uma mulher” 
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sonho”]  ,  “illusion  adorable  et  brutale”  [“ilusão  adorável  e  brutal”],  “réveil”

[“despertar”], “songe” [“sonho”] e “être éveillé” [“estar acordado”]  (1907, p. 163-164).

O sonho, aqui, modifica um sentimento, e também o olhar de quem sonha, posto

que  não  são  as  caracteríscas  da  mulher  que  mudam,  mas  a  forma  como  o

personagem a enxerga. A mulher é a mesma, o seu olhar é que sofreu alteração por

intermédio do sonho. 

Ao fim, o homem cético hesita, mas conclui por uma coincidência, dizendo ter

sido  a  causa  desse  misterioso  caso,  um  olhar  que  “peut-être”  [“talvez”]

(modalização), tenha passado despercebido pela consciência:

[...]  peut-être un regard d'elle que je n'avais point remarqué et qui
m'est  revenu  ce  soir-là  par  un  de ces  mystérieux  et  inconscients
rappels  de la  mémoire qui  nous représentent  souvent  des choses
négligées  par  notre  conscience,  passées  inaperçues  devant  notre
intelligence!13 (MAUPASSANT, 1907, p. 164).

Lembramos que a teoria de Freud acredita ser a causa do conteúdo onírico, ou

do material onírico, as coisas com as quais mais ocupamos o nosso pensamento de

vigília ou as impressões profundas deixadas durante a vigília. Em oposição a essa

ideia, uma outra teoria reconhece como origem dos sonhos “[...] aquilo que é mais

indiferente,  mais  insignificante”  (1921,  p.  32-33),  oferecendo,  desse  modo,  base

científica para a reflexão do personagem da narrativa de Maupassant.

Como se sabe, a hesitação é imprescindível para o texto fantástico: sem essa

característica, o conto fantástico deixaria de sê-lo e passaria a pertencer ao estranho

ou ao maravilhoso. A hesitação no conto “Magnétisme” se dá, assim, com base na

análise  desenvolvida,  através  de  adjetivos  que  assinalam  exagero,  de  locuções

adverbiais, de fenômenos que envolvem o sobrenatural e pelo sonho, sendo todos

eles, recursos que causam incerteza, dúvida.

O sonho, em “La Cafetière”, aparece como a ruptura da vida de vigília, a do

indivíduo desperto, que serve de veículo para uma outra realidade, para um “novo

mundo”, um espaço reservado para os eventos e encontros sobrenaturais dentro do

conto, tais como a animação de objetos inanimados e o encontro com uma figura de

13 “[...] talvez um olhar dela que eu não havia percebido e que veio a mim aquela noite por um desses
misteriosos e inconscientes lembranças da memória que nos representam frequentemente coisas
negligenciadas pela nossa consciência, passadas despercebidas diante de nossa inteligência!” 
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aparência  misteriosa.  E  em  “Magnétisme”,  o  sonho  possui  função  premonitória,

anunciando  um  acontecimento  futuro,  exerce  o  papel  de  representação  dos

pensamentos profundos de vigília e como uma espécie de alucinação, fantasia.

Apesar das diferentes funções presentes nos dois contos, eles compartilham

um mesmo procedimento: o uso astucioso da linguagem que mantém o leitor preso

em perturbado entre o real e o irreal. Em ambas as narrativas, o sonho é essencial

para  a  construção  da  atmosfera  de  dúvida  e  hesitação  entre  fatos  concretos  e

sobrenaturais, que caracteriza o conto fantástico, segundo Todorov.
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CONCLUSÃO

O conto, definido frequentemente como texto breve, dividiu opiniões ao longo

dos  tempos  quanto  a  sua  definição,  de  simples  função  instrutiva  e  religiosa  à

literária,  que  deve  apresentar  brevidade  para  a  obtenção  de  um efeito  singular.

Assim também é com o gênero fantástico, em que se faz necessária a hesitação

como elemento essencial, da mesma forma como o conto depende de sua concisão

e unicidade para se constituir como tal. O sonho, necessariamente subjetivo, cria a

atmosfera propícia para o conto fantástico. Esses três elementos, em um jogo de

relações  de  interdependência,  resulta  na  eficácia  do  efeito  único,  proposta  pelo

conto fantástico.

A  interpretação  e  a  análise  do  sonho  nas  narrativas  “La  Cafétière”  de

Théophile  Gautier  e  “Magnétisme”  de  Guy de  Maupassant,  tendo  como base  A

Interpretação de Sonhos de  Freud,  bem como o  estudo de outros  recursos que

contribuem  para  a  criação  da  atmosfera  de  dúvida  entre  o  real,  imaginário  ou

sobrenatural, como o uso da linguagem para produzir o efeito fantástico nos contos,

são os objetivos desta pesquisa.

Considerando  que  a  literatura  admite  diferentes  perspectivas  sobre

determinada obra, propusemos neste trabalho, com o auxílio das observações dos

artifícios utilizados em narrativas fantásticas, realizadas por Todorov, a interpretação

dos sonhos observando a função destes dentro dos contos.

Foram  percebidas  quatro  funções  do  sonho:  a  passagem  para  um  outro

mundo com a ruptura da vigília, o anúncio de acontecimentos futuros, o resultado de

pensamentos de vigília e a reprodução de coisas “indiferentes e insignificantes”. O

sonho contribui para a construção do fantástico, no entanto, verificamos que para

favorecer o efeito próprio a esse gênero, vários elementos são utilizados, como o

uso de vocabulário particular, de locuções introdutivas e adverbiais,  e de tempos

verbais específicos como o imperfeito, observado em Aurélia, por Todorov.

Pudemos constatar diferentes funções oníricas nas duas narrativas. Em “La

Cafétière”, o sonho como passagem para um universo distinto, e em “Magnétisme”

com papel sinônimo à premonição de um fato futuro, consequência de pensamentos
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de vigília e reprodução de algo insignificante visto ou sentido na vigília.

É  preciso  ressaltar  que  esta  pesquisa  possibilita  outras  futuras,  ou  o

aprimoramento desta em estudos de mestrado ou doutorado. 

Temos uma gama de possibilidades para futuras pesquisas a partir  desta.

Ainda no gênero fantástico e na temática onírica, podemos aumentar a delimitação

do  corpus para  uma quantidade maior  de  contos  dos mesmos ou de diferentes

autores franceses, modernos ou do início do século XIX, a fim de elaborarmos uma

tipologia de usos de sonhos em contos fantásticos, por exemplo.

Podemos ainda optar por uma comparação entre contistas franceses e outros,

de nacionalidades diferentes, como por exemplo, Edgar Allan Poe, autor célebre do

gênero fantástico, buscando semelhanças no uso do sonho nas narrativas.
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ANEXOS

 Fornecemos nestes Anexos os textos integrais dos contos analisados.

ANEXO A – “La Cafetière” (Téophile Gautier, 1986)

LA CAFETIÈRE

J’ai vu sous de sombres voiles

Onze étoiles,

La lune, aussi le soleil,

Me faisant la révérence,

En silence,

Tout le long de mon sommeil.

La vision de Joseph

L’année dernière, je fus invité, ainsi que deux de mes camarades d’atelier, 

Arrigo Cohic et Pedrino Borgnioli, à passer quelques jours dans une terre au fond de 

la Normandie.

Le temps, qui, à notre départ, promettait d’être superbe, s’avisa de changer 

tout à coup, et il tomba tant de pluie, que les chemins creux où nous marchions 

étaient comme le lit d’un torrent.

Nous enfoncions dans la bourbe jusqu’aux genoux, une couche épaisse de 

terre grasse s’était attachée aux semelles de nos bottes, et par sa pesanteur 

ralentissait tellement nos pas, que nous n’arrivâmes au lieu de notre destination 

qu’une heure après le coucher du soleil.

Nous étions harassés ; aussi, notre hôte, voyant les efforts que nous faisions 

pour comprimer nos bâillements et tenir les yeux ouverts, aussitôt que nous eûmes 

soupé, nous fit conduire chacun dans notre chambre.

La mienne était vaste ; je sentis, en y entrant, comme un frisson de fièvre, car 

il me sembla que j’entrais dans un monde nouveau.
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En effet, l’on aurait pu se croire au temps de la Régence, à voir les dessus de

porte  de  Boucher  représentant  les  quatre  Saisons,  les  meubles

surchargésd’ornements de rocaille du plus mauvais goût, et les trumeaux des glaces

sculptés lourdement.

Rien n’était dérangé. La toilette couverte de boîtes à peignes, de houppes à 

poudrer, paraissait avoir servi la veille. Deux ou trois robes de couleurs changeantes,

un éventail semé de paillettes d’argent, jonchaient le parquet bien ciré, et, à mon 

grand étonnement, une tabatière d’écaille ouverte sur la cheminée était pleine de 

tabac encore frais.

Je ne remarquai ces choses qu’après que le domestique, déposant son 

bougeoir sur la table de nuit, m’eut souhaité un bon somme, et, je l’avoue, je 

commençai à trembler comme la feuille. Je me déshabillai promptement, je me 

couchai, et, pour en finir avec ces sottes frayeurs, je fermai bientôt les yeux en me 

tournant du côté de la muraille.

Mais il me fut impossible de rester dans cette position : le lit s’agitait sous moi 

comme une vague, mes paupières se retiraient violemment en arrière. Force me fut 

de me retourner et de voir.

Le feu qui flambait jetait des reflets rougeâtres dans l’appartement, de sorte 

qu’on pouvait sans peine distinguer les personnages de la tapisserie et les figures 

des portraits enfumés pendus à la muraille.

C’étaient les aïeux de notre hôte, des chevaliers bardés de fer, des conseillers

en perruque, et de belles dames au visage fardé et aux cheveux poudrés à blanc, 

tenant une rose à la main.

Tout à coup le feu prit un étrange degré d’activité ; une lueur blafarde illumina 

la chambre, et je vis clairement que ce que j’avais pris pour de vaines peintures était 

la réalité ; car les prunelles de ces êtres encadrés remuaient, scintillaient d’une façon

singulière ; leurs lèvres s’ouvraient et se fermaient comme des lèvres de gens qui 

parlent, mais je n’entendais rien que le tic-tac de la pendule et le sifflement de la bise

d’automne.

Une terreur insurmontable s’empara de moi, mes cheveux se hérissèrent sur 
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mon front, mes dents s’entre-choquèrent à se briser, une sueur froide inonda tout 

mon corps.

La pendule sonna onze heures. Le vibrement du dernier coup retentit 

longtemps, et, lorsqu’il fut éteint tout à fait…

Oh ! non, je n’ose pas dire ce qui arriva, personne ne me croirait, et l’on me

prendrait  pour  un  fou.Les  bougies  s’allumèrent  toutes  seules ;  le  soufflet,  sans

qu’aucun être visible lui imprimât le mouvement, se prit à souffler le feu, en râlant

comme un vieillard asthmatique, pendant que les pincettes fourgonnaient dans les

tisons et que la pelle relevait les cendres.

Ensuite une cafetière se jeta en bas d’une table où elle était posée, et se 

dirigea, clopin-clopant, vers le foyer, où elle se plaça entre les tisons.

Quelques instants après, les fauteuils commencèrent à s’ébranler, et, agitant 

leurs pieds tortillés d’une manière surprenante, vinrent se ranger autour de la 

cheminée.

Je ne savais que penser de ce que je voyais ; mais ce qui me restait à voir 

était encore bien plus extraordinaire.

Un des portraits, le plus ancien de tous, celui d’un gros joufflu à barbe grise, 

ressemblant, à s’y méprendre, à l’idée que je me suis faite du vieux sir John Falstaff, 

sortit, en grimaçant, la tête de son cadre, et, après de grands efforts, ayant fait 

passer ses épaules et son ventre rebondi entre les ais étroits de la bordure, sauta 

lourdement par terre.

Il n’eut pas plutôt pris haleine, qu’il tira de la poche de son pourpoint une clef 

d’une petitesse remarquable ; il souffla dedans pour s’assurer si la forure était bien 

nette, et il l’appliqua à tous les cadres les uns après les autres.

Et tous les cadres s’élargirent de façon à laisser passer aisément les figures 

qu’ils renfermaient.

Petits abbés poupins, douairières sèches et jaunes, magistrats à l’air grave 

ensevelis dans de grandes robes noires, petits-maîtres en bas de soie, en culotte de 

prunelle, la pointe de l’épée en haut, tous ces personnages présentaient un 

spectacle si bizarre, que, malgré ma frayeur, je ne pus m’empêcher de rire.



44

Ces dignes personnages s’assirent ; la cafetière sauta légèrement sur la table.

Ils prirent le café dans des tasses du Japon blanches et bleues, qui accoururent 

spontanément de dessus un secrétaire, chacune d’elles munie d’un morceau de 

sucre et d’une petite cuiller d’argent.

Quand le café fut pris, tasses, cafetière et cuillers disparurent à la fois, et la

conversation commença, certes la plus curieuse que j’aie jamais ouïe, car aucun de

ces étranges causeurs ne regardait l’autre en parlant : ils avaient tous les yeux fixés

sur la pendule. Je ne pouvais moi-même en détourner mes regards et m’empêcher

de suivre l’aiguille, qui marchait vers minuit à pas imperceptibles.

Enfin, minuit sonna ; une voix, dont le timbre était exactement celui de la 

pendule, se fit entendre et dit :

— Voici l’heure, il faut danser.

Toute l’assemblée se leva. Les fauteuils se reculèrent de leur propre 

mouvement ; alors, chaque cavalier prit la main d’une dame, et la même voix dit :

— Allons, messieurs de l’orchestre, commencez !

J’ai oublié de dire que le sujet de la tapisserie était un concerto italien d’un 

côté, et de l’autre une chasse au cerf où plusieurs valets donnaient du cor. Les 

piqueurs et les musiciens, qui, jusque-là, n’avaient fait aucun geste, inclinèrent la tête

en signe d’adhésion.

Le maestro leva sa baguette, et une harmonie vive et dansante s’élança des 

deux bouts de la salle. On dansa d’abord le menuet.

Mais les notes rapides de la partition exécutée par les musiciens s’accordaient

mal avec ces graves révérences : aussi chaque couple de danseurs, au bout de 

quelques minutes, se mit à pirouetter, comme une toupie d’Allemagne. Les robes de 

soie des femmes, froissées dans ce tourbillon dansant, rendaient des sons d’une 

nature particulière ; on aurait dit le bruit d’ailes d’un vol de pigeons. Le vent qui 

s’engouffrait par-dessous les gonflait prodigieusement, de sorte qu’elles avaient l’air 

de cloches en branle.

L’archet des virtuoses passait si rapidement sur les cordes, qu’il en jaillissait 

des étincelles électriques. Les doigts des flûteurs se haussaient et se baissaient 
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comme s’ils eussent été de vif-argent ; les joues des piqueurs étaient enflées comme

des ballons, et tout cela formait un déluge de notes et de trilles si pressés et de 

gammes ascendantes et descendantes si entortillées, si inconcevables, que les 

démons eux-mêmes n’auraient pu deux minutes suivre une pareille mesure.

Aussi, c’était pitié de voir tous les efforts de ces danseurs pour rattraper la 

cadence. Ils sautaient, cabriolaient, faisaient des ronds de jambe, des jetés battus et 

des entrechats de trois pieds de haut, tant que la sueur, leur coulant du front sur les 

yeux, leur emportait les mouches et le fard. Mais ils avaient beau faire, l’orchestre les

devançait toujours de trois ou quatre notes.

La pendule sonna une heure ; ils s’arrêtèrent. Je vis quelque chose qui m’était

échappé : une femme qui ne dansait pas.

Elle était assise dans une bergère au coin de la cheminée, et ne paraissait

pas le moins du monde prendre part à ce qui se passait autour d’elle.

Jamais, même en rêve, rien d’aussi parfait ne s’était présenté à mes yeux ; 

une peau d’une blancheur éblouissante, des cheveux d’un blond cendré, de longs 

cils et des prunelles bleues, si claires et si transparentes, que je voyais son âme à 

travers aussi distinctement qu’un caillou au fond d’un ruisseau.

Et je sentis que, si jamais il m’arrivait d’aimer quelqu’un, ce serait elle. Je me 

précipitai hors du lit, d’où jusque-là je n’avais pu bouger, et je me dirigeai vers elle, 

conduit par quelque chose qui agissait en moi sans que je pusse m’en rendre 

compte ; et je me trouvai à ses genoux, une de ses mains dans les miennes, causant

avec elle comme si je l’eusse connue depuis vingt ans.

Mais, par un prodige bien étrange, tout en lui parlant, je marquais d’une 

oscillation de tête la musique qui n’avait pas cessé de jouer ; et, quoique je fusse au 

comble du bonheur d’entretenir une aussi belle personne, les pieds me brûlaient de 

danser avec elle.

Cependant je n’osais lui en faire la proposition. Il paraît qu’elle comprit ce que 

je voulais, car, levant vers le cadran de l’horloge la main que je ne tenais pas :

— Quand l’aiguille sera là, nous verrons, mon cher Théodore.

Je ne sais comment cela se fit, je ne fus nullement surpris de m’entendre ainsi
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appeler par mon nom, et nous continuâmes à causer. Enfin, l’heure indiquée sonna, 

la voix au timbre d’argent vibra encore dans la chambre et dit :

— Angéla, vous pouvez danser avec monsieur, si cela vous fait plaisir, mais 

vous savez ce qui en résultera. 

— N’importe, répondit Angéla d’un ton boudeur.

Et elle passa son bras d’ivoire autour de mon cou.

— Prestissimo ! cria la voix.

Et nous commençâmes à valser. Le sein de la jeune fille touchait ma poitrine, 

sa joue veloutée effleurait la mienne, et son haleine suave flottait sur ma bouche.

Jamais  de  la  vie  je  n’avais  éprouvé  une  pareille  émotion ;  mes  nerfs

tressaillaient comme des ressorts d’acier,  mon sang coulait  dans mes artères en

torrent de lave, et j’entendais battre mon cœur comme une montre accrochée à mes

oreilles.

Pourtant cet état n’avait rien de pénible. J’étais inondé d’une joie ineffable et 

j’aurais toujours voulu demeurer ainsi, et, chose remarquable, quoique l’orchestre eût

triplé de vitesse, nous n’avions besoin de faire aucun effort pour le suivre.

Les assistants, émerveillés de notre agilité, criaient bravo, et frappaient de 

toutes leurs forces dans leurs mains, qui ne rendaient aucun son.

Angéla, qui jusqu’alors avait valsé avec une énergie et une justesse 

surprenantes, parut tout à coup se fatiguer ; elle pesait sur mon épaule comme si les 

jambes lui eussent manqué ; ses petits pieds, qui, une minute auparavant, 

effleuraient le plancher, ne s’en détachaient que lentement, comme s’ils eussent été 

chargés d’une masse de plomb.

— Angéla, vous êtes lasse, lui dis-je, reposons-nous. 

— Je le veux bien, répondit-elle en s’essuyant le front avec son mouchoir. 

Mais, pendant que nous valsions, ils se sont tous assis ; il n’y a plus qu’un 

fauteuil, et nous sommes deux.

— Qu’est-ce que cela fait, mon bel ange ? Je vous prendrai sur mes genoux.

Sans faire la moindre objection, Angéla s’assit, m’entourant de ses bras comme 
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d’une écharpe blanche, cachant sa tête dans mon sein pour se réchauffer un peu, 

car elle était devenue froide comme un marbre.

Je ne sais pas combien de temps nous restâmes dans cette position, car tous 

mes sens étaient absorbés dans la contemplation de cette mystérieuse et fantastique

créature.

Je n’avais plus aucune idée de l’heure ni du lieu ; le monde réel n’existait plus 

pour moi, et tous les liens qui m’y attachent étaient rompus ; mon âme, dégagée de 

sa prison de boue, nageait dans le vague et l’infini ; je comprenais ce que nul homme

ne peut comprendre, les pensées d’Angéla se révélant à moi sans qu’elle eût besoin 

de parler ; car son âme brillait dans son corps comme une lampe d’albâtre, et les 

rayons partis de sa poitrine perçaient la mienne de part en part. 

L’alouette chanta, une lueur pâle se joua sur les rideaux.

Aussitôt qu’Angéla l’aperçut, elle se leva précipitamment, me fit un geste 

d’adieu, et, après quelques pas, poussa un cri et tomba de sa hauteur.

Saisi d’effroi, je m’élançai pour la relever… Mon sang se fige rien que d’y 

penser : je ne trouvai rien que la cafetière brisée en mille morceaux.

À cette vue, persuadé que j’avais été le jouet de quelque illusion diabolique,

une telle frayeur s’empara de moi, que je m’évanouis.

Lorsque je repris connaissance, j’étais dans mon lit ; Arrigo Cohic et Pedrino

Borgnioli se tenaient debout à mon chevet.

Aussitôt que j’eus ouvert les yeux, Arrigo s’écria :

— Ah ! ce n’est pas dommage ! voilà bientôt une heure que je te frotte les 

tempes d’eau de Cologne. Que diable as-tu fait cette nuit ? Ce matin, voyant que tu 

ne descendais pas, je suis entré dans ta chambre, et je t’ai trouvé tout du long 

étendu par terre, en habit à la française, serrant dans tes bras un morceau de 

porcelaine brisée, comme si c’eût été une jeune et jolie fille.

— Pardieu ! c’est l’habit de noce de mon grand-père, dit l’autre en soulevant 

une des basques de soie fond rose à ramages verts. Voilà les boutons de strass et 

de filigrane qu’il nous vantait tant. Théodore l’aura trouvé dans quelque coin et l’aura 
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mis pour s’amuser. Mais à propos de quoi t’es-tu trouvé mal ? ajouta Borgnioli. Cela 

est bon pour une petite-maîtresse qui a des épaules blanches ; on la délace, on lui 

ôte ses colliers, son écharpe, et c’est une belle occasion de faire des minauderies.

— Ce n’est qu’une faiblesse qui m’a pris ; je suis sujet à cela, répondis-je 

sèchement.

Je me levai, je me dépouillai de mon ridicule accoutrement.

Et puis l’on déjeuna.

Mes trois camarades mangèrent beaucoup et burent encore plus ; moi, je ne 

mangeais presque pas, le souvenir de ce qui s’était passé me causait d’étranges 

distractions.

Le déjeuner fini, comme il pleuvait à verse, il n’y eut pas moyen de sortir ; 

chacun s’occupa comme il put. Borgnioli tambourina des marches guerrières sur les 

vitres ; Arrigo et l’hôte firent une partie de dames ; moi, je tirai de mon album un carré

de vélin, et je me mis à dessiner.

Les linéaments presque imperceptibles tracés par mon crayon, sans que j’y 

eusse songé le moins du monde, se trouvèrent représenter avec la plus merveilleuse

exactitude la cafetière qui avait joué un rôle si important dans les scènes de la nuit.

— C’est étonnant comme cette tête ressemble à ma sœur Angéla, dit l’hôte, 

qui, ayant terminé sa partie, me regardait travailler par-dessus mon épaule.

En effet, ce qui m’avait semblé tout à l’heure une cafetière était bien 

réellement le profil doux et mélancolique d’Angéla.

— De par tous les saints du paradis ! est-elle morte ou vivante ? m’écriai-je

d’un ton de voix tremblant, comme si ma vie eût dépendu de sa réponse.

— Elle est morte, il y a deux ans, d’une fluxion de poitrine à la suite d’un bal.

— Hélas ! répondis-je douloureusement.

Et, retenant une larme qui était près de tomber, je replaçai le papier dans 

l’album.

Je venais de comprendre qu’il n’y avait plus pour moi de bonheur sur la terre !
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ANEXO B -  “Magnétisme” (Guy de Maupassant, 1907)

MAGNÉTISME

C'était à la fin d'un dîner d'hommes à l'heure des interminables cigares et des

incessants petits verres, dans la fumée et l'engourdissement chaud des digestions,

dans le léger trouble des têtes après tant de viandes et de liqueurs absorbées et

mêlées.

On vint à parler du magnétisme, des tours de Donato et des expériences du

docteur  Charcot.  Soudain  ces hommes sceptiques,  aimables,  indifférents  à  toute

religion,  se  mirent  à  raconter  des  faits  étranges,  des  histoires  incroyables  mais

arrivées, affirmaient-ils, retombant brusquement en des croyances superstitieuses,

se cramponnant à ce dernier reste de merveilleux, devenus dévots à ce mystère du

magnétisme, le défendant au nom de la science.

Un seul souriait, un vigoureux garçon, grand coureur de filles et chasseur de

femmes, chez qui une incroyance à tout s'était ancrée si fortement qu'il n'admettait

même point la discussion.

Il répétait en ricanant : « Des blagues ! des blagues ! des blagues ! Nous ne

discuterons pas Donato qui est tout simplement un très malin faiseur de tours. Quant

à M. Charcot, qu'on dit être un remarquable savant, il me fait l'effet de ces conteurs

dans le  genre  d'Edgar  Poë,  qui  finissent  par  devenir  fous  à  force  de réfléchir  à

d'étranges cas de folie. Il a constaté des phénomènes nerveux inexpliqués et encore

inexplicables, il marche dans cet inconnu qu'on explore chaque jour, et ne pouvant

toujours  comprendre  ce  qu'il  voit,  il  se  souvient  trop  peut-être  des  explications

ecclésiastiques des mystères.  Et  puis  je  voudrais l'entendre parler,  ce serait  tout

autre chose que ce que vous répétez. » Il y eut autour de l'incrédule une sorte de

mouvement de pitié, comme s'il avait blasphémé dans une assemblée de moines. Un

de ces messieurs s'écria :

— Il y a eu pourtant des miracles autrefois.

Mais l'autre répondit :

— Je le nie. Pourquoi n'y en aurait-il plus ?
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Alors  chacun  apporta  un  fait,  des  pressentiments  fantastiques,  des

communications  d'âmes  à  travers  de  longs  espaces,  des  influences  secrètes

d'unêtre sur un autre. Et on affirmait, on déclarait les faits indiscutables, tandis que le

nieur acharné répétait :

— Des blagues ! des blagues ! des blagues !

À la fin il se leva, jeta son cigare, et les mains dans les poches :

— Eh bien, moi aussi, je vais vous raconter deux histoires, et puis je vous les

expliquerai. Les voici :

« Dans  le  petit  village  d'Étretat,  les  hommes,  tous  matelots,  vont  chaque

année au banc de Terre-Neuve pêcher la morue. Or, une nuit, I'enfant d'un de ces

marins se réveilla en sursaut en criant que son « pé était mort à lamé ». On calma le

mioche, qui se réveilla de nouveau en hurlant que son « pé était neyé ». Un mois

après on apprenait en effet la mort du père, enlevé du pont par un coup de mer. La

veuve se rappela les réveils de l'enfant. On cria au miracle, tout le monde s'émut, on

rapprocha les dates, et il se trouva que l'accident et le rêve avaient coïncidé à peu

près; d'où l'on conclut qu'ils étaient arrivés la même nuit, à la même heure. Et voilà

un mystère du magnétisme ».

Le conteur s'interrompit. Alors un des auditeurs, fort ému, demanda :

— Et vous expliquez ça, vous ?

— Parfaitement, monsieur, j'ai trouvé le secret. Le fait m'avait surpris et même

vivement embarrassé; mais moi, voyez-vous, je ne crois pas par principe. De même

que  d'autres  commencent  par  croire,  je  commence  par  douter;  et  quand  je  ne

comprends  nullement,  je  continue  à  nier  toute  communication  télépathique  des

âmes, sûr que ma pénétration seule est suffisante. Eh bien, j'ai cherché, cherché, et

j'ai  fini,  à  force  d'interroger  toutes  les  femmes  des  matelots  absents,  par  me

convaincre qu'il ne se passait pas huit jours sans que l'une d'elles ou l'un des enfants

rêvât et annonçât à son réveil que le « pé était mort à la mé ». La crainte horrible et

constante de cet accident fait qu'ils en parlent toujours, y pensent sans cesse. Or, si

une de ces fréquentes prédictions coïncide par un hasard très simple, avec une mort,

on crie aussitôt au miracle, car on oublie soudain tous les autres songes, tous les

autres  présages,  toutes  les  autres  prophéties  de  malheur  demeurés  sans

confirmation. J'en ai pour ma part considéré plus de cinquante dont les auteurs, huit
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jours plus tard, ne se souvenaient même plus. Mais si l'homme, en effet, était mort, la

mémoire se serait  immédiatement réveillée, et  l'on aurait  célébré l'intervention de

Dieu, selon les uns, du magnétisme, selon les autres.

Un des fumeurs déclara :— C'est  assez juste,  ce que vous dites là,  mais

voyons votre seconde histoire ?

— Oh ! ma seconde histoire est fort délicate à raconter. C'est à moi qu'elle est

arrivée,  aussi  je  me  défie  un  rien  de  ma  propre  appréciation.  On  n'est  jamais

équitablement juge et partie. Enfin la voici :

« J'avais dans mes relations mondaines une jeune femme à laquelle je ne

songeais  nullement,  que  je  n'avais  même jamais  regardée  attentivement,  jamais

remarquée, comme on dit.

« Je la classais parmi les insignifiantes, bien qu'elle ne fût pas laide; enfin elle

me semblait avoir des yeux, un nez, une bouche, des cheveux quelconques, toute

une physionomie terne; c'était un de ces êtres sur qui la pensée ne semble se poser

que par hasard, ne se pouvoir arrêter, sur qui le désir ne s'abat point.

« Or, un soir, comme j'écrivais des lettres au coin de mon feu avant de me

mettre au lit, j'ai senti au milieu de ce dévergondage d'idées, de cette procession

d'images qui vous effleurent le cerveau quand on reste quelques minutes rêvassant,

la plume en l'air, une sorte de petit souffle qui me passait dans l'esprit, un tout léger

frisson  du  coeur,  et  immédiatement,  sans  raison,  sans  aucun  enchaînement  de

pensées logique, j'ai vu distinctement, vu comme si je la touchais, vu des pieds à la

tête, et sans un voile, cette jeune femme à qui je n'avais jamais songé plus de trois

secondes de suite,  le temps que son nom me traversât la tête.  Et soudain je lui

découvris un tas de qualités que je n'avais point observées, un charme doux, un

attrait langoureux; elle éveilla chez moi cette sorte d'inquiétude d'amour qui vous met

à la poursuite d'une femme. Mais je n'y pensai pas longtemps. Je me couchai, je

m'endormis. Et je rêvai.

« Vous avez tous fait de ces rêves singuliers, n'est-ce pas, qui vous rendent

maîtres  de  l'impossible,  qui  vous  ouvrent  des  portes  infranchissables,  des  joies

inespérées, des bras impénétrables ?

« Qui  de  nous,  dans  ces  sommeils  troublés,  nerveux,  haletants,  n'a  tenu,

étreint, pétri, possédé avec une acuité de sensation extraordinaire, celle dont son
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esprit était occupé ? Et avez-vous remarqué quelles surhumaines délices apportent

ces bonnes fortunes du rêve ! En quelles ivresses folles elles vous jettent, de quels

spasmes  fougueux  elles  vous  secouent,  et  quelle  tendresse  infinie,  caressante,

pénétrante elles vous enfoncent au coeur pour celle qu'on tient défaillante et chaude,

en cette illusion adorable et brutale, qui semble une réalité ! 

« Tout cela, je l'ai ressenti avec une inoubliable violence. Cette femme fut à

moi, tellement à moi que la tiède douceur de sa peau me restait aux doigts, l'odeur

de sa peau me restait au cerveau, le goût de ses baisers me restait aux lèvres, le

son de sa voix me restait aux oreilles, le cercle de son étreinte autour des reins, et le

charme ardent de sa tendresse en toute ma personne, longtemps après mon réveil

exquis et décevant.

« Et trois fois en cette même nuit, le songe se renouvela.

« Le jour venu, elle m'obsédait, me possédait, me hantait la tête et les sens, à

tel point que je ne restais plus une seconde sans penser à elle.

« À la fin, ne sachant que faire, je m'habillai et je l'allai voir. Dans son escalier

j'étais ému à trembler, mon cœur battait : un désir véhément m'envahissait des pieds

aux cheveux.

« J'entrai.  Elle  se  leva  toute  droite  en  entendant  prononcer  mon  nom;  et

soudain nos yeux se croisèrent avec une surprenante fixité. Je m'assis.

« Je  balbutiai  quelques  banalités  qu'elle  ne  semblait  point  écouter.  Je  ne

savais que dire ni que faire; alors brusquement je me jetai sur elle, la saisissant à

pleins bras; et tout mon rêve s'accomplit si vite, si facilement, si follement, que je

doutai soudain d'être éveillé... Elle fut pendant deux ans ma maîtresse... ».

— Qu'en concluez-vous ? dit une voix.

Le conteur semblait hésiter.

— J'en conclus... je conclus à une coïncidence, parbleu ! Et puis, qui sait ?

C'est peut-être un regard d'elle que je n'avais point remarqué et qui m'est revenu ce

soir-là par un de ces mystérieux et inconscients rappels de la mémoire qui  nous

représentent  souvent  des  choses  négligées  par  notre  conscience,  passées

inaperçues devant notre intelligence !

— Tout ce que vous voudrez, conclut un convive, mais si vous ne croyez pas

au magnétisme après cela, vous êtes un ingrat, mon cher monsieur !
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