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Resumo: O objetivo deste trabalho está focado em encontrar as marcas enunciativas da 

categoria da melancolia, conforme proposta pela Teoria Psicanalítica freudiana, na narrativa 

do conto ―A Almofada de Penas‖, do escritor uruguaio Horacio Quiroga, melancolia que leva 

à morte. Com efeito, boa parte da narrativa quiroguiana está centrada na temática da morte 

com suas personagens sucumbindo de maneira trágica e inesperada e diversas vezes sem 

motivo aparente, há um ―deixar-se morrer‖ que aparece com notável insistência. A leitura 

aqui abordada pretende mostrar como esses derradeiros atos da vida são originados pela 

melancolia das personagens, estados de alma melancólicos patológicos causados pela perda 

do objeto de desejo que não mais se encontra, pelo deslocamento da sombra desse objeto para 

o eu que, a través da ambivalência emocional do binômio amor-ódio, causará essa morte 

como destino inevitável. 
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O objetivo deste trabalho é mostrar, por meio da análise do conto A Almofada de 

Penas, como na narrativa quiroguiana (ou ao menos em boa parte dos seus contos) o percurso 

das personagens obedece a uma sintaxe, isto é, a uma ordem que se repete; no caso específico, 

existe uma psicopatologia denominada melancolia (a sombra do objeto que cai sobre o eu, 

segundo as palavras de Freud) que leva as personagens à morte, inevitavelmente, quase 

sempre por suicídio. Por isso que, com o subsídio da teoria psicanalítica freudiana, 

principalmente com as categorias de Luto e Melancolia, procuraremos explicar como essa 

melancolia estrutura uma sintaxe da morte, na qual os elementos dispostos na sequência 

narrativa produzem o efeito da ação derradeira da vida. 

De maneira notável, toda a obra de Quiroga está permeada de situações que terminam, 

de maneira quase inevitável, em morte. Essa constante tendência tem a ver com as marcas de 

uma melancolia que o enunciador parece não poder evitar, fato que preenche o texto com  
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forças destrutivas correspondentes à autorrecriminação e ao autoenvilecimento do 

melancólico e que, muitas vezes, acabam em suicídio. 

Na narrativa quiroguiana há um percurso em que as personagens são direcionadas para 

o derradeiro ato da vida a partir de algum pressuposto anterior que as compele a assim fazê-

lo: o ―ser para a morte‖, que é revelado pela consciência de nossa finitude, o vazio existencial, 

a dor do exílio, a solidão.  

Mas, para além das diversas causas que levam as personagens a morrer, tenta-se 

mostrar que a melancolia serve como ―combustível‖ para chegar a esse desenlace. Melancolia 

no sentido patológico, no sentido do estado de alma melancólico que acomete o suicídio das 

mais diversas maneiras, pela incapacidade de substituição desse objeto de amor que se perdeu 

e que faz com que a morte seja sentida como alívio. Com Sigmund Freud aprendemos que se 

o sujeito não consegue investir sua carga libidinal em um objeto de desejo, este desequilíbrio 

psíquico pode fazer com que seja o próprio sujeito o investido, tornando-se objeto de desejo, 

num estado narcísico. A combinação disso com a ambivalência emocional, como verificada 

na melancolia, provoca nos casos patológicos uma tendência destruidora que acaba na morte 

do próprio sujeito.    

Freud escreveu, em ―O Mal-estar na Civilização‖, que ―a tendência agressiva é uma 

disposição instintiva, inata e autônoma do ser humano [...] que constitui o maior obstáculo 

com que tropeça a cultura‖ (FREUD, (2006 [1930], p.26). Esta pulsão de morte está 

direcionada à destruição do objeto de amor (ambivalência emocional); no melancólico, a 

perda do objeto do amor faz com que a pulsão de morte desloque-se para o próprio sujeito e 

―é exclusivamente esse sadismo que soluciona o enigma da tendência ao suicídio, que torna a 

melancolia tão interessante e tão perigosa‖ (FREUD, (2006 [1930], p.34).Nas personagens da 

narrativa de Horacio Quiroga, podem ser encontradas essas marcas enunciativas, as da 

melancolia que traça uma verdadeira sintaxe da morte. 

Este trabalho propõe uma análise orientada em duas direções inseridas no encontro 

entre o saber psicanalítico e a obra literária: a primeira busca, com o instrumental da teoria 

psicanalítica freudiana, desvendar sentidos latentes nos textos, ampliando o entendimento do 

estilo e da visão de mundo do narrador; a outra recorre à obra para, por meio dela, destacar  
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conceitos próprios da psicanálise. O objetivo é tentar jogar um pouco de luz no fundo 

insondável do humano, particularmente no que concerne aos estados de alma melancólicos. 

O conto ―El Almohadón de Plumas‖ foi publicado pela primeira vez no número 458 da 

revista ―Caras y Caretas‖, na edição de treze de julho de 1907 e adaptado posteriormente para 

sua inclusão na série de contos que compõem a obra ―Cuentos de amor de Locura y de 

Muerte‖.   

A narrativa deixa vislumbrar, desde seu início e até a morte da protagonista, um típico 

caso de estado patológico melancólico, em que o sujeito percebe que há alguma coisa que 

perdeu, mas não sabe o que é, evento que esvazia suas forças para procurar alguma resistência 

que a tire do estado de torpor e que finalmente causará sua morte. 

O leitor adivinha logo nas primeiras linhas da história o que falta à protagonista, o que 

lhe foi tirado ou o que ela supôs que tinha/teria, quando o esposo e o relacionamento dela com 

ele são conhecidos: 

 

Su luna de miel fue un largo escalofrío. Rubia, angelical y tímida, el 

carácter duro de su marido heló sus soñadas niñerías de novia. Lo quería 

mucho, sin embargo, a veces con un ligero estremecimiento cuando 

volviendo de noche juntos por la calle, echaba una furtiva mirada a la alta 

estatura de Jordán, mudo desde hacía una hora. Él, por su parte, la amaba 

profundamente, sin darlo a conocer.
2
 (QUIROGA, 2004, p. 45). 

 

No extremo oposto de qualquer anseio de uma moça recém casada, a lua de mel não 

foi sequer vazia, mas um ―longo calafrio‖, algo desagradável, indesejado, assustador. Ao 

imaginar, esperar e ansiar de algum tipo de felicidade, com quaisquer características que seja, 

opõe-se lhe uma resposta que causa vazio: a frieza do esposo, eis a perda da qual a 

protagonista não vai se recuperar. Isso se confirma com os primeiros meses de convivência, 

após a lua de mel: ―Sin duda hubiera ella deseado menos severidad en ese rígido cielo de  

 

                                                           
2
 Sua lua-de-mel foi um longo estremecimento. Loura, angelical e tímida, o temperamento duro do marido gelou 

suas sonhadas criancices de noiva. Ela o amava muito, no entanto, às vezes, sentia um ligeiro estremecimento 

quando, voltando à noite juntos pela rua, olhava furtivamente para a alta estatura de Jordão, mudo havia mais de 

uma hora. Ele, por sua vez, a amava profundamente, sem demonstrá-lo. (QUIROGA, 2014, p.73). 
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amor, más expansiva e incauta ternura; pero el impasible semblante de su marido la contenía 

siempre.‖
3
 (QUIROGA, 2004, p.45). 

A melancolia se apresenta como uma condição de sofrimento patológico, e se torna 

mais complexa que o luto quando assume maiores graus de intensidade. Está relacionada a 

uma ou várias perdas, ou apenas à ameaça de alguma perda, envolvendo situações de 

frustração, desconsideração e desprezo. Em suma, reage-se melancolicamente como resposta 

a uma situação em que algo se perdeu. E essa perda é o elemento que põe em marcha o 

processo melancólico. A perda se torna melancólica quando ela incide sobre algo ou alguém 

considerado imperdível. (FREUD, 2006 [1917], p.22). Mas é necessário ressaltar que essa 

perda às vezes não é consciente, ou melhor, sabe-se que se perdeu algo, mas não se sabe o que 

se perdeu. É o que parece acontecer com a protagonista, conforme as atitudes dela: o 

abandono de si como resposta a uma falta.  ―No obstante, había concluido por echar un velo 

sobre sus antiguos sueños, y aún vivía dormida en la casa hostil, sin querer pensar en nada 

hasta que llegaba su marido.‖
4
 (QUIROGA, 2004, p.45).  

Esse ―viver dormido‖ e não querer pensar em nada remete à ausência de sentido para a 

vida, por isso que a protagonista ―joga um véu‖ sobre seus antigos sonhos, renunciando a eles 

para sempre, porém sem encontrar-lhes um substituto. Nesse sentido, comenta Freud: 

 

Esse desconhecimento ocorre até mesmo quando a perda desencadeadora da 

melancolia é conhecida, pois, se o doente sabe quem ele perdeu, não sabe 

dizer o que se perdeu com o desaparecimento desse objeto amado. [...] a 

inibição melancólica nos parece enigmática, porque não podemos ver o que 

estaria absorvendo de tal maneira o doente. (FREUD, 2006 [1917], p.64) 

 

Um dia, inevitavelmente, a protagonista adoece: ―No es raro que adelgazara. Tuvo un 

ligero ataque de influenza que se arrastró insidiosamente días y días; Alicia no se reponía 

nunca.‖
5
 (QUIROGA, 2004, p.45). 

                                                           
3
 Sem dúvida ela teria desejado menos severidade nesse rígido céu de amor, mais expansiva e incauta ternura; 

mas a impassível expressão do seu marido a reprimia sempre. (QUIROGA, 2014, p.73). 
4 Porém tinha terminado por abaixar um véu sobre os seus antigos sonhos, e ainda vivia dormida na casa hostil, 

sem querer pensar em nada até o marido chegar. (QUIROGA, 2014, p.73) 
5
 Não é incomum que emagrecesse. Teve um ligeiro ataque de gripe que se arrastou insidiosamente dias e mais 

dias; Alicia não melhorava nunca. (QUIROGA, 2014, p.73). 
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Mas é nas próximas linhas em que o leitor pode ter alguma pista da causa da 

melancolia da protagonista: 

 

Al fin una tarde pudo salir al jardín apoyada en el brazo de él. Miraba 

indiferente a uno y otro lado. De pronto Jordán, con honda ternura, le pasó 

la mano por la cabeza, y Alicia rompió enseguida en sollozos, echándole  

los brazos al cuello. Lloró largamente todo su espanto callado, redoblando 

el llanto a la menor tentativa de caricia.
 6
 (QUIROGA, 2004, p.46). 

 

A personagem tinha, provavelmente, uma visão romântica do que fosse um marido, 

um casamento, que não coincidia em absoluto com a maneira em como o esposo a tratava; 

quando, excepcionalmente, este mostra um pouco de ternura, Alicia estoura num choro 

convulsivo, num estado catártico. Esse absorver de que Freud fala está presente no olhar 

indiferente a um e outro lado da personagem. Mas não basta para por fim ao sofrimento; 

diante da impossibilidade de preenchimento dessa falta, Alicia se deixa morrer.  

 

Fue ese el último día que Alicia estuvo levantada. Al día siguiente 

amaneció desvanecida. El médico de Jordán la examinó con suma atención, 

ordenándole calma y descanso absolutos. —No sé –le dijo a Jordán en la 

puerta de calle, con la voz todavía baja–. Tiene una gran debilidad que no 

me explico.
7
 (QUIROGA, 2004, p.46). 

 

A narrativa marca, a partir daqui, a descida à morte inevitável. O próprio médico não 

encontra causas orgânicas para a doença de Alicia, e de fato o estado patológico melancólico 

(confundido comumente com depressão) é de difícil diagnóstico: os sintomas, porém, são de 

uma vontade de não-viver. 

Ocupemo-nos, brevemente, da questão da escolha de objeto amoroso, conforme a 

teoria freudiana. No processo de narcisismo primário, a criança faz a escolha de sua própria  

                                                           
6
 Por fim uma tarde pôde sair ao jardim apoiada no braço dele. Olhava indiferente para um e outro lado. De 

repente Jordão, com profunda ternura, passou a mão pela sua cabeça, e Alicia em seguida se quebrou em 

soluços, e o abraçou. Chorou demoradamente seu discreto pavor, redobrando o choro diante da menor tentativa 

de carícia. (QUIROGA, 2014, p.73). 
7 Foi o último dia que Alicia esteve de pé. No dia seguinte amanheceu desacordada. O médico de Jordão a 

examinou com toda a atenção, recomendando muita calma e repouso absolutos. 

— Não sei — disse para Jordão na porta da casa, em voz ainda baixa. — Tem uma grande debilidade que não 

consigo explicar. (QUIROGA, 2014, p.74). 
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pessoa como objeto de amor, antes de se voltar para o mundo externo. O que se segue depois 

é, normalmente, a procura de um objeto exterior para os investimentos libidinais (a escolha do 

objeto amoroso). Mas há os casos narcísicos, não já primários, mas secundários. No 

narcisismo secundário, temos uma ―atitude resultante de transposição, para o eu do sujeito, 

dos investimentos libidinais antes feitos nos objetos do mundo externo‖ (ROUDINESCO & 

PLON, 1997, p.531). Por outro lado, na idealização, existe uma exaltação do objeto escolhido 

(destino das pulsões sexuais) na mente do sujeito. Este processo se origina considerando os 

pais, nas primeiras configurações de construção psíquica, como onipotentes: a nutrição do 

seio materno na mãe e a proteção na figura do pai. Na vida adulta, isto leva à constituição do 

ideal do eu, que vem a ser ―o modelo de referência do eu, simultaneamente  substituto perdido 

da infância e produto da identificação com as figuras parentais e seus substitutos sociais‖ 

(ROUDINESCO & PLON, 1997, p. 362). O ―narcisismo perdido da infância‖ que o ideal do 

eu vem a atualizar seria, então, a tentativa de preservação do sentimento de perfeição de si 

vivido pela criança a partir da educação paterna. Na escolha do objeto amoroso, acontece que 

há situações em que, como sugere Freud, o objeto é colocado no ideal do eu: 

 

A tendência que falsifica o julgamento nesse respeito é a idealização. Agora, 

porém, é mais fácil encontrarmos nosso rumo. Vemos que o objeto está 

sendo tratado da mesma maneira que nosso próprio ego, de modo que, 

quando estamos amando, uma quantidade considerável de libido narcisista 

transborda para o objeto. Em muitas formas de escolha amorosa, é fato 

evidente que o objeto serve de sucedâneo para algum inatingido ideal do ego 

de nós mesmos. Nós o amamos por causa das perfeições que nos esforçamos 

por conseguir para o nosso próprio ego e que agora gostaríamos de adquirir, 

dessa maneira indireta, como meio de satisfazer nosso narcisismo. (FREUD, 

2006 [1923], p.122). 

 

 

Esta escolha, porém, constitui um ideal inatingível. Na melancolia, o objeto é 

idealizado e colocado no ideal do eu. Mas há uma decepção para com o objeto que leva o 

sujeito a abandoná-lo, e este abandono ocorre por insatisfação na relação idealizada com o 

objeto. Assim, sabe-se quem se perdeu, mas não o que se perdeu, sem satisfação, a tensão 

psíquica se torna insuportável e o sujeito, que no processo de identificação deslocou o objeto 

de amor para o seu próprio eu, agora o (se) recrimina por não satisfazer suas expectativas. E  
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se o processo melancólico não encontra algum caminho para sair dessa encruzilhada, a 

autodestruição é inevitável. No caso de nossa personagem, o esposo parece não preencher 

esse ideal do eu: 

   

Al otro día Alicia seguía peor. Hubo consulta. Constatóse una anemia de 

marcha agudísima, completamente inexplicable. Alicia no tuvo más 

desmayos, pero se iba visiblemente a la muerte. Todo el día el dormitorio 

estaba con las luces prendidas y en pleno silencio. Pasábanse horas sin oír 

el menor ruido. Alicia dormitaba. […] Pronto Alicia comenzó a tener 

alucinaciones, confusas y flotantes al principio, y que descendieron luego a 

ras del suelo. La joven, con los ojos desmesuradamente abiertos, no hacía 

sino mirar la alfombra a uno y otro lado del respaldo de la cama
8
. 

(QUIROGA, 2004, p.47). 

 

 

As palavras destacadas em negrito voltam a mostrar os sintomas do melancólico: 

anemia inexplicável, silêncio profundo, olhar extraviado. O desenlace trágico é inevitável e 

Alicia sucumbe à melancolia. ―Los médicos volvieron inútilmente. Había allí delante de ellos 

una vida que se acababa, desangrándose día a día, hora a hora, sin saber absolutamente 

cómo. […] Alicia fue extinguiéndose en su delirio de anemia. […] Murió por fin.‖
9
 

(QUIROGA, 2004, p. 47). 

A personagem morre, mas o final do conto depara uma surpresa, um final à la Poe. Na 

verdade, a causa da morte de Alicia é um inseto que sugou seu sangue, escondido embaixo do 

almofadão de penas (nome do título do conto), sem quem ninguém notasse.  

La sirvienta, que entró después a deshacer la cama, sola ya, miró un rato 

extrañada el almohadón. —¡Señor! –llamó a Jordán en voz baja–. En el 

almohadón hay manchas que parecen de sangre. […]Jordán lo levantó (o 

almofadão); pesaba extraordinariamente. Salieron con él, y sobre la mesa  

                                                           
8
 No dia seguinte ela piorou. Houve consulta. Constatou-se uma anemia agudíssima, completamente 

inexplicável. Alicia não teve mais desmaios, mas ia visivelmente andando para a morte. Durante o dia todo, o 

quarto estava com as luzes acesas e em total silêncio. As horas se passavam sem se ouvir o mínimo barulho. 

Alicia dormitava.  […] Não demorou muito para Alicia passar a sofrer alucinações, confusas e flutuantes no 

início, e que desceram depois até o chão. A jovem, de olhos desmesuradamente abertos, não fazia senão olhar 

para os tapetes que se encontravam a cada lado da cama. (QUIROGA, 2014, p.74). 
9 Os médicos voltaram inutilmente. Havia ali, diante deles, uma vida que se acabava, dessangrando-se dia após 

dia, hora após hora, sem se saber absolutamente por quê […]Alicia foi-se extinguindo no seu delírio de anemia,. 

[…]Alicia morreu, por fim.‖ (QUIROGA, 2014, p.75). 
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del comedor Jordán cortó funda y envoltura de un tajo. Las plumas 

superiores volaron, y la sirvienta dio un grito de horror con toda la boca 

abierta, llevándose las manos crispadas a los bandós: –sobre el fondo, entre 

las plumas, moviendo lentamente las patas velludas, había un animal 

monstruoso, una bola viviente y viscosa. Estaba tan hinchado que apenas se 

le pronunciaba la boca.
10

 (QUIROGA, 2004, p.48). 

 

O final da história aparece com reminiscências fantásticas. Mas o autor, talvez por seu 

estilo realista ou por se tratar de um conto publicado inicialmente em um jornal, que costuma 

pedir finais fechados, foge da mera sugestão e nos faz saber, a respeito do inseto, que: ―Estos 

parásitos de las aves, diminutos en el medio habitual, llegan a adquirir en ciertas condiciones 

proporciones enormes. La sangre humana parece serles particularmente favorable, y no es 

raro hallarlos en los almohadones de pluma.‖
11

 (QUIROGA, 2004, p.48).  

Há que se levar em consideração que Horacio Quiroga escrevia no início para jornais e 

revistas, com a mente posta na cultura popular, com certo cunho sensacionalista, inclusive em 

termos de aceitação e possibilidades de sucesso. A explicação no final do conto nos parece 

hoje um tanto falida, uma vez que quebra a tensão e a sensação de horror que a história vem 

mantendo até então. Mas é só uma impressão, evidentemente; Julio Cortázar também se 

referiu ao assunto, dizendo que: 

 
Desde muy joven me tentó la idea de reescribir textos literarios que me 

habían conmovido pero cuya factura me parecía inferior a sus posibilidades 

internas; creo que algunos relatos de Horacio Quiroga llevaron esa 

tentación a un límite que se resolvió, como era preferible, en silencio y 

abandono. Lo que hubiera tratado de hacer por amor sólo podía recibirse 

como insolente pedantería; acepté lamentar a solas que ciertos textos me 

parecieran por debajo de lo que algo en ellos y en mí había reclamado 

inútilmente. (CORTÁZAR, 1994, p.161). 

                                                           
10

 A empregada, que entrou depois para desfazer a cama, já vazia, olhou um momento com estranheza para a 

almofada. 

— Senhor! — chamou ao Jordão em voz baixa. — Na almofada há manchas que parecem ser de sangue. […] 

Jordão levantou a almofada; pesava extraordinariamente. Saíram com ela, e sobre a mesa da sala Jordão cortou a 

fronha e a capa. As penas superiores voaram, e a empregada deu um grito de horror com a boca inteiramente 

aberta, levando as mãos crispadas às bandós. Sobre o fundo, entre as penas, mexendo devagar os pés aveludados, 

havia um animal monstruoso, uma bola viva e viscosa. Estava tão inchada que quase não se lhe via a boca. 

(QUIROGA, 2014, p.75). 
11

 Esses parasitos das aves, diminutos no seu meio habitual, chegam a adquirir proporções enormes em certas 

condições. O sangue humano parece ser para eles particularmente favorável, e não é raro encontrá-los nas 

almofadas de penas‖. (QUIROGA, 2014, p.75) 
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 Milagros Ezquerro (in Quiroga, 1996, p.1389), nessa direção, assinala: 

 

 
Tampoco hay que olvidar, al analizar un cuento, que la lectura funciona por 

lo menos a dos niveles: un nivel explícito donde los indicios anticipatorios 

no pueden ser interpretados, aunque sorprendan, y un nivel latente e 

inconsciente donde la memoria graba informaciones que serán 

inmediatamente justificadas e interpretadas en cuanto la revelación final 

permita situar el conjunto de los datos. 

 

Podemos dizer, então, que nossa leitura está baseada nos dois níveis de análise: por um 

lado, e nas entrelinhas do texto, os indícios que permitem vislumbrar o comportamento 

melancólico; por outro lado, a certeza de tal comportamento na revelação final advinda com a 

morte da personagem.12 Há uma interpretação similar que Rodríguez Monegal faz 

incorporando o tandem esposo/inseto:  

 
Una versión completamente distinta a la anecdótica es también posible: en 

la impasibilidad y lejanía del marido cabe ver el motivo de los delirios 

eróticos de la mujer. Quiroga introduce un monstruoso insecto para no 

decir que el ser que ha vaciado a esta mujer es el marido: con su 

monstruosa indiferencia ha secado las fuentes de la vida. (MONEGAL, 

1967, p.115-116).  

 

Mas a psicanálise sabe que o marido é simplesmente o depositante de uma carga de 

libido que funciona como objeto de desejo, mas que está longe de poder oferecer qualquer 

tributo a essa libido, portanto não correspondida: não se pode dar o que não se tem. Esta falta 

constitui uma perda, que se encontra na origem da melancolia. Essa perda, porém, pode ser de 

natureza mais ideal do que real, podendo ir além do real, de uma morte, por exemplo. O que 

há é uma perda de um objeto investido e idealizado narcisicamente, a perda de satisfação de 

um ideal. Esse investimento da personagem não encontrou eco no marido, constituindo uma 

perda que o melancólico não pode nem conceber nem perceber. E o conseguinte processo de 

autodestruição, às vezes, é inevitável. O inseto que suga o sangue da personagem funciona 

como metáfora para a melancolia que consome sua alma. 

                                                           
12

 Embora a revelação não esteja propriamente manifestada no final do conto, já que muito antes o narrador 

comenta a respeito da personagem que ―fue ese el último día que Alicia estuvo levantada‖, o fato da morte 

consuma efetivamente o ciclo melancólico.  
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