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RESUMO: Analisamos os contos “A Vênus de Ille”, do francês Prosper Mérimée, “La 

ajorca de oro”, do espanhol Gustavo Adolfo Bécquer, e “Chac Mool”, do mexicano 

Carlos Fuentes. O artigo visa a mostrar a configuração particular que cada um dos 

contos apresenta, apesar de os três se constituírem por meio de um mesmo motivo 

narrativo: a mobilização de um ánima. Desse modo, o recurso ao fantástico assume 

matizes distintos em cada um deles – fantástico, em Mérimée, estranho, em Bécquer, 

(Todorov 2006) e real maravilhoso em Fuentes (Chiampi 1980). Tais contos resultam 

em manifestações críticas de movimentos estéticos particulares, vinculando-se a 

diferentes épocas. 

PALAVRAS-CHAVE: Prosper Mérimée; Gustavo Adolfo Bécquer; Carlos Fuentes; 

Literatura fantástica. 

 

ABSTRACT: We analyze the short-stories ‘La Vénus d’Ille’, by French Prosper 

Mérimée, ‘La ajorca de oro’, by Spanish Gustavo Adolfo Bécquer, and ‘Chac Mool’, by 

Mexican Carlos Fuentes. This paper aims to show that each short-story presents a 

singular narrative configuration, although the texts are written through use of a similar 

narrative aspect: the ánima (living statues). Then, the fantastic genre gets a singular 

configuration in each short-story – fantastic in the Mérimée’s short-story, uncanny in 

the Bécquer’s short-story (Todorov 2006), and marvelous realism in the Fuentes’ short-

story (Chiampi 1980). So these narratives create critical configurations of the 

relationships between their age and their aesthetic approaches.   

KEYWORDS: Prosper Mérimée; Gustavo Adolfo Bécquer; Carlos Fuentes; Fantastic 

Literature. 

 

 

“A Vênus de Ille” (2004), “La ajorca de oro” (2005) e “Chac Mool” (2010) são 

textos que podem ser relacionados por um aspecto estrutural comum: o inanimado 

animado. Nesses textos, um acontecimento aparentemente irracional irrompe no 

cotidiano das personagens e, a partir de um fato concreto, tais narrativas promovem um 

repensar do real enquanto idéia e, ao mesmo tempo, questionam as implicações 

histórico-culturais que o fantástico, como esfera de representação estética da realidade, 

cria no âmbito da criação literária, em três momentos e contextos distintos de sua 

história, no Ocidente, respectivamente: o romantismo francês, o tardio romantismo 

espanhol e a narrativa mexicana da última metade do século XX. Nas três narrativas em 

questão, um procedimento escritural semelhante – a mobilização do ánima – é utilizado 
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para conotar processos individuais distintos e contextos histórico-culturais particulares, 

o que, associado à fase de desenvolvimento da literatura fantástica a que cada uma das 

narrativas está associada, aponta, também, para os procedimentos de atualização das 

formas narrativas que mobilizam o fantástico para sua configuração e o validam como 

forma produtiva na literatura ocidental, ao longo dos séculos.  

Segundo Rodrigues (1988), no fantástico, a temática das estátuas que ganham 

vida surge, historicamente, a partir da laicização de crenças religiosas e das superstições 

que perpassam eras, remontando à antiguidade greco-romana ou a outras civilizações,  

 

pois os gregos antigos cuidavam das estátuas dos seus deuses como se 

fossem os próprios deuses, capazes de atos de vinganças ou bendições. 

Na Idade Média, o mesmo acontecia: às estátuas (de santos), aos ícones 

sagrados atribuíam-se poderes de cura, de castigo, etc. (Rodrigues 1988: 

38). 

 

Quanto aos textos aqui estudados, isto é, de Mérimée, Bécquer e Fuentes, cada 

uma das narrativas instaura o elemento fantástico que a sustenta como história narrada 

por meio de aproximações espaçotemporais que associam momentos diversos da 

história e da cultura ocidentais, os quais, nos textos, se relacionam pelas semelhanças 

estruturais ou fenomenológicas estabelecidas internamente, na narrativa.  

 

“A Vênus de Ille”, de Prosper Mérimée 
 

“La Vênus de Ille”, conto de Prosper Mérimée publicado em 1837, apresenta, 

sucintamente, a seguinte fábula: um cientista de Paris, em viagem pela região de Ille, 

visita a propriedade de Monsieur Peyrehorade, um antiquário francês. Lá, conhece um 

ídolo greco-romano, uma Vênus que o anfitrião encontrara numa escavação casual, por 

ocasião da derrubada de uma árvore. Estando às vésperas do casamento de Alphonse, 

filho de Monsieur Peyrehorade, ele, o noivo, coloca no dedo da Vênus o anel que seria 

destinado à noiva, no momento em que se dedicava a uma partida de péla, pois o anel o 

incomodava. Ocorre, porém, que a estátua fecha o dedo e não mais lhe restitui o anel. 

Casaram-se, pois. Na noite de núpcias, depois de ruídos e do grito histérico da esposa, 

todos da casa correm até o quarto do casal e encontram Alphonse morto e a esposa em 

estado de choque. Segundo a jovem, foi estátua que matou Alphonse, mas, para os 

demais, Madame Alphonse não se recuperara do choque psicológico vivenciado e 

estava louca.  

Essa narrativa recupera e estiliza uma lenda da Idade Média. Segundo 

Rodrigues, 

 

Data dessa época (fazendo parte da Lenda dourada), a história de um 

padre que se enamora de uma estátua de Santa Agnes e que sente desejos 

carnais por ela. Para resolver o problema, ele decide casar-se com a 

estátua, curando-se, assim, das tentações. A estátua, então, toma para ela 

o anel do dedo do padre, seu marido (Rodrigues 1988: 38). 

 

A narrativa pode ser vista como fantástica, segundo a tipologia de Todorov 

(2006), pois não se pode assegurar que a estátua é, de fato, a responsável pela morte de 

Alphonse, apesar das sugestões presentes no conto. O processo desencadeado na 

narração consiste, exatamente, em criar um conjunto de referências e marcas que tornam 
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a estátua potencialmente portadora de traços humanos. Desde as primeiras referências a 

essa Vênus, sua descrição é fundamentalmente ambígua: “Ela fixa na gente os grandes 

olhos brancos” (Mérimée 2004: 243), “não engulo o rosto dessa estátua. Ela tem um 

jeito malvado... ela também é malvada” (Mérimée 2004: 244). O procedimento de 

aproximar, textualmente, acontecimentos casuais às projeções individuais das 

personagens resulta na atribuição de responsabilidade à estátua por meio de fatos que 

acontecem na região, que poderiam ser racionalmente explicáveis, ou por meio de 

acontecimentos e comportamentos, supostamente ambíguos, do próprio ídolo. Os olhos 

brancos da Vênus podem ter sido incrustados no bronze, característica típica das 

estátuas romanas, e o jeito malvado da estátua, que as personagens lhe atribuem, resulta 

de uma interpretação devida a que, no momento em que a encontraram, ao colocá-la de 

pé, ela caíra sobre a perna de um dos homens envolvidos no resgate, provocando a 

quebradura do membro. Além disso, outros acontecimentos, ao longo da narrativa, 

colaboram para aumentar a ambiguidade acerca da estátua: depois de ter sido atacada 

por um ato de vandalismo – um jovem lhe jogara uma pedra –, a pedra, aparentemente, 

ricocheteia e acerta o agressor. No dia seguinte, porém, o cientista de Paris, que 

presenciara, de longe, esse ato de vandalismo, nota que, além das marcas no peito da 

estátua, onde a pedra havia tocado, havia sinais da pedra, também, na mão da estátua. 

Movimento oblíquo no trajeto da pedra lançada? Para o agressor, outra explicação: 

“Abaixou-se, e provavelmente apanhou uma pedra. Eu o vi esticando o braço, e na 

mesma hora um golpe sonoro ecoou no bronze. Logo depois o aprendiz [de serralheiro] 

levou a mão à cabeça dando um grito de dor.// ‘Ela me rejeitou!’, gritou” (Mérimée 

2004: 249). 

No conto, é traçada uma série de sugestões que colocam, portanto, a estátua na 

condição de potencialmente perigosa e maliciosa, mas tal efeito se deve à percepção das 

personagens, procedimento que problematiza os limites entre o real e o irreal, situando-

os, porém, numa tensão entre o verossímil e o inverossímil. Tal estratégia instala, no 

conto, um espaço de discussão acerca das formas e das dimensões do real e dos limites 

da percepção humana, atribuindo um sentido próprio às projeções dos indivíduos, que 

podem ser, na verdade, expressão de uma realidade figurada (Todorov 2006). Como 

relata o narrador, “Aqueles olhos brilhantes produziam uma certa ilusão que lembrava a 

realidade, a vida.” [...] Porém, nesse rosto de inacreditável beleza liam-se desdém, 

ironia, crueldade” (Mérimée 2004: 250). São os observadores que conferem à estátua 

tais caracteres, que, associados, configuram o efeito “sombrio” criado em torno da 

Vênus. A própria inscrição “TVRBUL” encontrada na estátua, em lugar de esclarecer 

sua origem, aprofunda a ambiguidade acerca de seu alcance, sugerindo, para Monsieur 

Peyrehorade, que se trata de uma divindade tópica da cidade de Boultenère, antiga 

cidade romana de Tuburnerae e, talvez, em um passado ainda mais remoto, também 

cidade Fenícia, que, no presente da narrativa, corresponde a um vilarejo situado na 

região. Por essa via, o passado mítico se torna presente, constitutivo da própria 

realidade geográfica em que as personagens estão inseridas, por meio de um 

procedimento que é, também, de mitificação, pois não há nenhuma certeza científica na 

asserção de Monsieur Peyrehorade sobre a origem da Vênus. Nesse sentido, a narrativa 

se constrói a partir de um tema caro às primeiras fases da literatura fantástica 

desenvolvida durante o Romantismo Francês, que é a aproximação do passado mítico 

greco-romano, sem distinção nítida e racional entre as fronteiras passado-presente, por 

meio de lendas, de crenças e da abertura ao irracional figurativizado pelo sobrenatural. 

Os limites da narrativa se expandem, pois se criam as bases para a ação do 

sobrenatural sobre o universo cotidiano das personagens. Os detalhes motivacionais da 
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narrativa apontam para o conjunto de superstições ainda vigentes no dia a dia da 

população, por meio dos quais o passado ecoa em seu presente, mantendo-se 

significativo. Exemplo claro é a superstição, presente no conto, de não se realizar 

casamentos às sextas-feiras, nas famílias mais tradicionais da França da época. Dia de 

Vênus (dies veneris, em latim, vendredi em francês, viernes em espanhol, idiomas que 

mantêm claramente a raiz mítica do termo), seria uma ousadia fazer um casamento na 

sexta-feira.  

Desse modo, a Vênus se torna, paulatinamente, ameaçadora, na trama narrativa, 

na medida em que coloca em xeque as certezas e os valores cristãos dos moradores. 

Monsieur Peyrehorade, um antiquário avesso a tais valores, sugere fazer sacrifícios com 

animais e incensar o ídolo, retomando, de modo paródico, rituais pagãos e questionando 

a aceitação pacífica da religião católica imposta pela tradição absolutista francesa 

anterior à revolução de 1789. Nesse sentido, a ambiguidade provocada pela presença do 

ídolo leva a um questionamento que perpassa a história narrada, desde o aparecimento 

da estátua, e permanece sugerido, mesmo depois do desfecho da narrativa, com a morte 

de Alphonse: depois do aparecimento da estátua, muitas desgraças aconteceram – o 

ferimento do empregado, a morte de Alphonse, quedas de temperaturas e perda dos 

vinhedos, etc. Casualidade? Ação do poder mítico da Vênus? A ameaça está instalada 

pela presença do ídolo, visto que os fatos se mostram inexplicáveis e, desse modo, não 

podem ser racionalizados plenamente pelos cientistas nem pelo povo: os primeiros não 

conseguem racionalizar os acontecimentos, pois sua visão positivista dos fatos os 

impedem de aceitar que a Vênus fora ao quarto desposar o jovem que lhe dera o anel de 

casamento; os últimos não aceitam seriamente a força latente do passado mítico, apesar 

de conviverem com ele por meio de superstições e crenças profanas.  

Nesse sentido, esse momento literário da “estátua que ganha vida”, na literatura 

fantástica do romantismo francês, corresponde à fase em que o fantástico recorre ao 

irracional, por vezes ancorado no seio da própria tradição, opondo-o explicitamente ao 

racional e ao positivismo então vigentes, como forma de questionar os limites e a 

violência que o racionalismo científico estabeleceu no modo de tratar as representações 

e os valores históricos e sociais herdados da mitologia greco-romana para a formação 

cultural da Modernidade europeia. Em certo sentido, o conto de Mérimée recupera esse 

passado “morto”, como era a própria estátua até então, restituindo-lhe a vida, numa 

acepção, de certo modo, utópica, que, posteriormente, se tornaria típica na 

Modernidade, pois se sustenta no desejo de recuperar os valores formadores da tradição, 

os quais, contudo, são permanentemente postos como impossíveis de serem 

integralmente recuperados, num processo de inovação e de busca do novo, que 

constituiu, nos períodos seguintes, o paradoxo da Modernidade enquanto tal (Paz 1984).  

 

“La ajorca de oro”, de Gustavo Adolfo Bécquer 

 

É também a aproximação espaçotemporal, porém relacionada à mitologia cristã, 

que sustenta a problemática psicológica do protagonista de “La ajorca de oro”, lenda de 

Gustavo Adolfo Bécquer, publicada pela primeira vez no jornal El contemporáneo, em 

Madri, em 07 de novembro de 1861, e posteriormente reunida em suas Leyendas, 

publicadas postumamente em livro. No texto, Maria e Pedro são toledanos, namorados e 

católicos. Certo dia, Maria percebe o bracelete que a Virgem da Catedral do Sacrário de 

Toledo porta no braço e se descobre encantada pela jóia. O amante, disposto a tudo pelo 

amor da jovem, decide, no dia da celebração das Oitavas da Virgem, roubar o bracelete 

para dá-lo à noiva. Psicologicamente abalado, porém, pela difícil situação – agradar à 
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noiva ou profanar o altar da padroeira de Toledo –, o jovem se aniquila, e é encontrado 

louco na catedral, no dia seguinte.  

Dentro da classificação de Todorov, trata-se de um acontecimento estranho, 

pois, abalado pela angústia de infligir sua crença religiosa, mas, ao mesmo tempo, 

movido pelo desejo e pelo amor carnal, Pedro não resiste e sucumbe à própria angústia, 

ou seja, há uma explicação racional para o acontecimento. Textualmente, porém, se cria 

uma série de isotopias que ampliam os limites da narrativa, projetando-se em outras 

narrativas míticas judaico-cristãs. 

A Espanha, historicamente, constitui uma nação de forte presença católica, e 

Toledo é um símbolo da religiosidade espanhola. Além disso, as sugestões do conto 

instalam a lenda num indefinido período da Idade Média, momento de destaque para o 

catolicismo europeu e de lutas contra os árabes, na Espanha. Nesse sentido, o texto de 

Bécquer, metaforicamente, nos apresenta uma Toledo que pode ser comparada ao Éden, 

e, nesse caso, não é difícil perceber em Maria, a personagem que leva Pedro à 

profanação, uma reconfiguração de Eva, o que configura, também, Pedro como sendo 

uma representação de Adão. Nesse sentido, a lenda pode ser lida, ainda, como uma 

atualização da narrativa bíblica na qual Eva é responsável pela desobediência a Deus e 

pela degradação da condição humana primordial. O texto coloca em questão, desse 

modo, a impossibilidade de conciliação entre o amor ao humano e o amor ao sagrado, 

entre o individual e o universal, entre o presente e o passado. Bécquer flagra, com 

propriedade, a difícil condição de localização da Espanha de sua época, na qual os 

valores arcaicos da religião e da cultura tradicionais entram em choque com as 

transformações histórico-culturais do presente (no século XIX). “La ajorca de oro” 

justapõe o tempo mítico da religião cristã-católica ao tempo concreto mitificado da 

Idade Média e ao presente de transformações políticas e sociais por que passa a Espanha 

oitocentista, sob ameaça de invasão e de guerra, fragilizada politicamente, depois de 

perder suas últimas colônias ultramarinas, em plena transição da tradição medieval para 

a Ilustração. Nesse sentido, o aniquilamento de Pedro, na lenda, se dá, simultaneamente, 

a uma relativa dessacralização da Virgem, no plano das ações das personagens. A 

ambiguidade do texto se mantém, contudo, na perspectiva adotada para a representação 

da angústia de Pedro, pois todo o processo de desencadeamento do fantástico se dá a 

partir de sua subjetividade. Depois de tirar o bracelete da Virgem,  

 

sus dedos precipitados la oprimían [la ajorca] con fuerza sobrenatural; 

sólo restaba huir, pero para ésto era preciso abrir los ojos, y Pedro tenía 

miedo de ver, de ver la imagen, de ver los reyes de la sepultura, los 

demonios de las cornisas, los endriagos de los capiteles, las fajas de 

sombras y los rayos de luz que, semejantes a blancos y gigantescos 

fantasmas, se movían lentamente en el fondo de las naves, pobladas de 

rumores temerosos y extraños (Bécquer 2005: 95-96). 

 

O medo da personagem projeta no ambiente um ar sombrio, estabelecendo uma 

ambientação que é reflexo de seu estado de confusão e insegurança mentais, o que 

alimenta sua percepção das estátuas da catedral como seres animados:  

 

Al fin abrió los ojos, tendió una mirada, y un grito agudo se escapó de 

sus labios.// La catedral estaba llena de estatuas; estatuas que, vestidas 

con luengos y no vistos ropajes, habían descendido de sus huecos y 

ocupaban todo el ámbito de la iglesia y le miraban con sus ojos sin 
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pupilas (Bécquer 2005: 96).  

 

De certo modo, a consequência por infligir suas convicções religiosas lhe é 

imposta, inconscientemente, pela própria personagem, que projeta sua culpa e sua 

angústia na demonização das estátuas, o que, de modo interposto, lhe permite vingar-se 

de si mesmo (ou castigar-se a si mesmo), por seu ato de agressão aos valores 

tradicionais e, ao mesmo tempo, pela constatação de que tais valores encontram-se 

fragilizados no âmbito de suas próprias ações. Num contexto em que a história é 

concebida como providência divina, Pedro se vê ante a necessidade de renunciar a tudo 

o que seja imediato, inclusive ao amor (Fernández 1994), o que confere, também, ao 

desfecho da narrativa um caráter de sacrifício necessário à personagem, que é instada a 

afastar-se das vaidades do mundo e a permanecer fiel a Deus.  

A lenda mantém, pois, uma ambiguidade que pode ser vista tanto como uma 

punição à personagem quanto como autopunição efetuada por ela própria, uma vez que, 

não bastasse a primeira queda (mítica) sofrida pelo homem, segundo a mitologia cristã, 

na qual Adão e Eva são expulsos do paraíso, as personagens se afastam, ainda, da 

presença divina na Terra, representada pela catedral, pela Virgem e pelos demais santos 

aí presentes, ao profanarem os valores cristãos. Mas, por outro lado, é, também, a ação 

de Pedro, baseada em sua própria decisão, pautada na idéia de individualidade e 

autonomia na condução do próprio destino, que é responsável por sua aniquilação. Sua 

fé o pune em consequência de uma fragilização de suas convicções religiosas e da 

relativização de sua influência na vida cotidiana da personagem. Trata-se, na obra de 

Bécquer, da “tensión continua entre el ser y el no-ser desde una perspectiva religiosa y 

cristiana” (Fernández 1994: 93). 

A lenda de Bécquer também coloca em questão a problemática condição de 

desenvolvimento do romantismo espanhol, que só tardiamente se desenvolveu, 

aproximadamente entre as décadas de 30 e 50 do século XIX. Tributário dos demais 

romantismos europeus, o movimento, na Espanha, consegue, porém, articular certo 

Zeitgeist afim às concepções românticas de libertação do eu, de constituição de uma 

nação e de revolução cultural, lidando, ainda, com a forte tradição medieval que a 

cultura espanhola carregava, no âmbito cultural. Em “La ajorca de oro”, então, 

encontramos a presença da femme fatale tipicamente romântica, relacionada à 

personagem Maria, e, ao mesmo tempo, encontramos as marcas da religiosidade e da 

história do passado, visíveis na realidade concreta da histórica cidade de Toledo. Em 

certo sentido, Bécquer é responsável, ainda, na Espanha, pelo salto rumo à 

Modernidade, no plano da narrativa histórica. No texto, tal aspecto é reforçado pela 

estratégia de articulação da tradição oral do cronista, que é apropriada para a narração 

do texto. O narrador anuncia que vai contar uma lenda e assume para si a condição de 

cronista verídico, afirmando que não fará qualquer alteração na história, o que é, 

obviamente, um procedimento narrativo. O narrador do texto se institui, então, a partir 

da autoridade do narrador de histórias da tradição oral, atualizando o passado das lendas 

espanholas e, ao mesmo tempo, conferindo novo fôlego às narrativas das histórias da 

Espanha, mas ainda marcadas por um passado não de todo extinto nem totalmente 

recuperável em seu peso e valor, mas ainda culturalmente significativo. Há que 

ressaltar, por fim, que o fantástico, em “La ajorca de oro”, é da ordem da coexistência 

de formas, crenças e idéias, não necessariamente pacíficas, mas todas integrantes do 

processo de constituição do que se configuraria como a modernidade histórico-cultural 

da Espanha oitocentista. Nas lendas de Bécquer, o fantástico é mobilizado como 

estratégia para a (re)constituição da História e das formas por meio das quais ela é 
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registrada, na tradição narrativa espanhola. Como observa García López, tratando das 

lendas de Bécquer, 

 

Quizás lo más importante de ellas [las leyendas] sea el arte con que 

Bécquer sabe crear un ambiente fantástico de poesía y ensueño – donde 

lo maravilloso alterna con lo lírico, y lo terrorífico con la evocación 

brillante de un pasado legendario – en torno a los temas fundamentales: 

el amor, el sentido como pasión fatal que conduce a la muerte, y el más 

allá, de cuya existencia da fe un pavoroso cotejo de aparecidos y visiones 

espectrales (García López 1962: 489). 

 

“Chac Mool”, de Carlos Fuentes 

 

É, também, a presença do passado mítico e lendário que a terceira narrativa que 

nos interessa, aqui, mobiliza para sua constituição, a partir de aproximações 

espaçotemporais que ancoram a história narrada, por meio da qual distintas épocas da 

história e da cultura mexicanas são textualizadas, no conto “Chac Mool”, de Carlos 

Fuentes. Originalmente, o conto integra a coletânea Cuerpos y ofrendas, publicada em 

1972. Sua fábula é, basicamente, a seguinte: Filisberto, funcionário público, depois de 

ser demitido do emprego por vir apresentando, nos últimos tempos, um comportamento 

estranho, envolvendo erros e, mesmo, supostas ações ilícitas com dinheiro, morre 

afogado em Acapulco. Um amigo, que vai buscar o corpo, encontra um manuscrito seu 

e, ao lê-lo em busca de entender os últimos acontecimentos, acompanha, por meio de 

relatos em forma de diário, o suposto processo de transformação de uma estátua de 

Chac Mool em humano.  

O Chac Mool é uma divindade pré-colombiana que apresenta forma humana, 

aparece deitada, com as pernas parcialmente contraídas, a cabeça levemente ereta e 

voltada para o lado e, na altura do abdômen, porta uma espécie de bandeja, 

aparentemente relacionada à prática de sacrifícios aos deuses. Representa uma 

divindade associada à chuva e ao trovão, na mitologia asteca. Filisberto, colecionador 

de peças antigas das culturas pré-colombianas, descobre uma estátua autêntica do Chac 

Mool e a adquire para si, juntando-a aos antiquários que já possuía. Paulatinamente, no 

entanto, percebe que a estátua e o ambiente onde ela é instalada, no porão do casarão 

onde mora, vão se transformando. No dia seguinte à aquisição da peça, o encanamento 

se rompe, fato que volta a acontecer nos dias subsequentes. Além disso, Filisberto 

começa a observar sons de lamento e o aumento inexplicável de chuvas e inundações na 

região.  Em razão do contato com a água, o Chac Mool, por sua vez, começa a sofrer 

metamorfoses: 

 

Secaron el sótano, y el Chac Mool está cubierto de lama. Le da un 

aspecto grotesco, porque toda la masa de la escultura parece padecer de 

una erisipela verde, salvo los ojos, que han permanecido de piedra. […]// 

Fui a raspar el musgo del Chac Mool con una espátula. Parecía ser ya 

parte de la piedra; […] al finalizar el trabajo, seguí con la mano los 

contornos de la piedra. Cada vez que lo repasaba, el bloque parecía 

reblandecerse. No quise creerlo: era ya casi una pasta. […] // […] Volví a 

palpar el Chac Mool. Se ha endurecido pero no vuelve a la consistencia 

de la piedra. No quiero escribirlo: hay en el torso algo de la textura de la 

carne, al apretar los brazos los siento de goma, siento que algo circula por 
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esa figura recostada... Volví a bajar en la noche. No cabe duda: el Chac 

Mool tiene vello en los brazos (Fuentes 2010: 03).  

  

Como se nota, o contato com a água restitui, paulatinamente, à estátua sua 

condição de ser animado. A partir de então, o Chac Mool vai cobrar de Filisberto sua 

condição de divindade e exigir ser tratado como tal por ele, escravizando Filisberto, que 

deverá fazer o possível para prover suas necessidades de água. Desencadeia-se, pois, um 

processo de transformação, também, no comportamento de Chac Mool, e a relação entre 

ele e Filiberto se polariza. Ao mesmo tempo em que a divindade de Chac Mool parece 

ser recuperada, suas ações vão se tornando cada vez mais agressivas, e a relação entre 

ambos dia a dia mais insustentável:  

 

Pensé, nuevamente, que era pura imaginación: el Chac Mool, blando y 

elegante, había cambiado de color en una noche; amarillo, casi dorado, 

parecía indicarme que era un dios, por ahora laxo, con las rodillas menos 

tensas que antes, con la sonrisa más benévola.’// ‘Chac Mool puede ser 

simpático cuando quiere, ‘...un gluglú de agua embelesada’... Sabe 

historias fantásticas sobre los monzones, las lluvias ecuatoriales y el 

castigo de los desiertos; cada planta arranca de su paternidad mítica: el 

sauce es su hija descarriada, los lotos, sus niños mimados; su suegra, el 

cacto. […] Con risa estridente, Chac Mool revela cómo fue descubierto 

por Le Plongeon y puesto físicamente en contacto de hombres de otros 

símbolos. Su espíritu ha vivido en el cántaro y en la tempestad, 

naturalmente; otra cosa es su piedra, y haberla arrancado del escondite 

maya en el que yacía es artificial y cruel. // […] ‘Los primeros días, bajó 

a dormir al sótano; desde ayer, lo hace en mi cama.’// ‘Hoy empezó la 

temporada seca. Ayer, desde la sala donde ahora duermo, comencé a oír 

los mismos lamentos roncos del principio, seguidos de ruidos terribles. 

Subí; entreabrí la puerta de la recámara: Chac Mool estaba rompiendo las 

lámparas, los muebles; al verme, saltó hacia la puerta con las manos 

arañadas, y apenas pude cerrar e irme a esconder al baño. Luego bajó, 

jadeante, y pidió agua; todo el día tiene corriendo los grifos, no queda un 

centímetro seco en la casa. Tengo que dormir muy abrigado, y le he 

pedido que no empape más la sala.’// ‘Mi idea original era bien distinta: 

yo dominaría a Chac Mool, como se domina a un juguete; […]. Mientras 

no llueva -¿y su poder mágico?- vivirá colérico e irritable.’ // […] ‘en las 

noches Chac Mool sale de la casa. Siempre, al oscurecer, canta una 

tonada chirriona y antigua, más vieja que el canto mismo. Luego cesa. 

Toqué varias veces a su puerta, y como no me contestó, me atreví a 

entrar. No había vuelto a ver la recámara desde el día en que la estatua 

trató de atacarme: está en ruinas, y allí se concentra ese olor a incienso y 

sangre que ha permeado la casa (Fuentes 2010: 04). 

 

A naturalidade do desenvolvimento dos acontecimentos, que não são 

questionados como verdadeiros ou falsos, pois se trata do relato do próprio Filisberto, já 

abalado segundo o narrador notara pela grafia dos textos do diário, comporta tanto a 

experiência pessoal de humanização do Chac Mool e, no microcosmo do casarão, de 

tentativa de reestabelecimento de sua condição divina, com a respectiva imposição da 

condição de servo a Filisberto, quanto a reconstituição histórica do próprio Chac Mool. 
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Foi realmente Augustos Le Plangeon quem, por volta de 1875, encontrou a estátua do 

Chac Mool, em Chichen Itzá. Foi ele quem, nesse sentido, extraiu a estátua de seu meio 

orgânico, tornando-a escrava e prisioneira, alvo da espetacularização de que a América 

pré-colombiana sempre foi vítima, sob o olhar europeu. No conto, Chac Mool procura 

vingar-se dessa condição, invertendo-a, na busca de recuperar sua divindade plena. 

Porém tal retorno à condição do passado não parece ser possível, o que, por um lado, 

desperta a ira do Chac Mool, mas, por outro, o fragiliza:  

 

Si no llueve pronto, el Chac Mool va a convertirse otra vez en piedra. He 

notado sus dificultades recientes para moverse; a veces se reclina durante 

horas, paralizado, contra la pared y parece ser, de nuevo, un ídolo inerme, 

por más dios de la tempestad y el trueno que se le considere. Pero estos 

reposos sólo le dan nuevas fuerzas para vejarme, arañarme como si 

pudiese arrancar algún líquido de mi carne (Fuentes 2010: 05). 

 

Sua humanização, num universo em que não há espaço para o mítico e o divino 

como elementos constitutivos da cultura – pois essa é a sua condição no contexto do 

presente da narrativa, simples mercadoria vendida a colecionadores, com o ventre 

coberto, aparentemente, por molho de tomate para dar mais veracidade e exotismo a 

suas formas – condena sua existência
2
. Sua condição orgânica de constitutivo da origem 

do homem mexicano, suas marcas de ancestralidade, suas histórias cosmogônicas, seu 

canto “anterior ao próprio canto” são apenas ecos perdidos de um passado também 

perdido. Em vez de recuperar, de fato, sua divindade, o Chac Mool humaniza-se, 

tornando-se, pois, apenas um velho índio, seduzido pelo escambo com que o europeu 

conquistou o indígena e pelo álcool, que, historicamente, também serviu de agrado para 

a conquista e, por vezes, provocou a dependência e a degradação física do indígena, na 

América. Por causa de tais transformações, no conto, “Ya no tienen lugar aquellos 

intermedios amables durante los cuales relataba viejos cuentos; creo notar en él una 

especie de resentimiento concentrado” (Fuentes 2010: 05). E seus desejos de posse e de 

poder são ambíguos, pois o mostram mais como um indivíduo aculturado do que como 

um soberano em seu meio. Por sugestão, o Chac Mool está condenado à degradação e à 

morte: “quiere que traiga una criada a la casa, me ha hecho enseñarle a usar jabón y 

lociones. Incluso hay algo viejo en su cara que antes parecía eterna” (Fuentes 2010: 05 – 

grifo nosso). 

Ao chegar ao antigo casarão de Filisberto com o corpo, o amigo se depara com a 

seguinte situação:  

 

Antes de que pudiera introducir la llave en la cerradura, la puerta se 

abrió. Apareció un indio amarillo, en bata de casa, con bufanda. Su 

aspecto no podía ser más repulsivo; despedía un olor a loción barata, 

quería cubrir las arrugas con la cara polveada; tenía la boca embarrada de 

lápiz labial mal aplicado, y el pelo daba la impresión de estar teñido 

(Fuentes 2010: 06). 

 

 Aqui, o relato do diário de Filisberto e a narração do amigo, que exerce a função 

                                                             
2 A referência é, na verdade, ambígua, pois ao mesmo tempo em que Filisberto diz tratar-se de molho de tomate 

empregado pelo vendedor para conferir maior efeito realista à estátua, por outro, fica a sugestão de que se trata de 
sangue, o que tanto conota os sacrifícios a que o Chac Mool está relacionado, em sua mitologia, quanto sugere a vida 
permanentemente latente na estátua.   
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de narrador do conto, se aproximam, a coincidência de ambos resulta numa homologia 

que consiste em apresentar, no plano do real, a concretização das sugestões que já 

apareciam no diário e que o narrador do conto via como sendo resultado de algum 

acontecimento que vinha prejudicando o desempenho mental de Filisberto. O Chac 

Mool apoderou-se da casa, realizando sua vingança, mas, por outro lado, degradou-se 

enquanto divindade, tornando-se não mais signo do poder e da magia, e sim marca da 

decrepitude e da descaracterização do indígena no México moderno. Há, nisso, uma 

inversão paródica da própria mitologia pré-colombiana, que previa o retorno dos deuses, 

ironicamente identificados com os espanhóis, durante a conquista. No conto, há, de fato, 

o retorno do deus Chac Mool, porém sua condição divina se encontra comprometida e, 

ao fim da narrativa, totalmente degradada. Como notamos, sua condição, no desfecho da 

narrativa, contrasta com sua força mítica inicialmente mencionada – Deus da chuva e do 

trovão – e conota um dos aspectos da transformação do povo e da cultura mexicanos, 

desde sua origem à contemporaneidade: da civilização pré-colombiana ao México do 

século XX, o valor do mítico-maravilhoso associado às tradições e à constituição de um 

saber são, progressivamente, transformados em meros souvenirs (estátuas) e, por fim, 

degradados e desvalorizados em razão do desenraizamento que o condena à 

desintegração identitária e, mesmo, física, no conto, na medida em que torna difusa a 

sua significação enquanto elemento simbólico representativo para a cultura vigente.  

A presença do realismo maravilhoso, no conto de Fuentes, funciona como um 

ideologema que, ao mesmo tempo, constitui um dos elementos da cultura latino-

americana e, no entanto, sofre as consequências do processo de transformações da 

sociedade mexicana recente, que insere sua cultura no âmbito do consumo e da 

mercadoria e, por essa via, a destitui de seu valor sagrado. A estratégia de Fuentes 

consiste, pois, em revisitar o passado sem qualquer ingenuidade, de modo que a 

narrativa conota, então, “o conjunto de objetos e eventos reais que singularizam a 

América no contexto ocidental” (Chiampi 1980: 32). Tal percepção sugere, pois, “a 

crueldade, a violência, a deformação dos valores, o exercício tirânico do poder [que] 

integram a noção dos prodígios americanos” (Chiampi 1980: 38). O texto de Fuentes 

identifica as marcas da dominação potencialmente presentes na religiosidade do 

indígena e, sabiamente, mobilizada pelo europeu, na conquista: 

 

No, mira, parece evidente. Llegan los españoles y te proponen adorar a 

un Dios muerto hecho un coágulo, con el costado herido, clavado en una 

cruz. Sacrificado. Ofrendado. ¿Qué cosa más natural que aceptar un 

sentimiento tan cercano a todo tu ceremonial, a toda tu vida?... figúrate, 

en cambio, que México hubiera sido conquistado por budistas o por 

mahometanos. No es concebible que nuestros indios veneraran a un 

individuo que murió de indigestión. Pero un Dios al que no le basta que 

se sacrifiquen por él, sino que incluso va a que le arranquen el corazón, 

¡caramba, jaque mate a Huitzilopochtli! El cristianismo, en su sentido 

cálido, sangriento, de sacrificio y liturgia, se vuelve una prolongación 

natural y novedosa de la religión indígena. Los aspectos caridad, amor y 

la otra mejilla, en cambio, son rechazados. Y todo en México es eso: hay 

que matar a los hombres para poder creer en ellos (Fuentes 2010: 02). 

 

É por meio da religião e do que há de semelhança conceitual e ritualística entre o 

cristianismo e as religiões pré-colombianas que o europeu promove, ao longo da 

conquista, a dessacralização das crenças e das divindades locais. Uma isotopia da 
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estrutura de ambas as mitologias é, pois, mobilizada não para a salvação dos cativos, 

mas para a sua destruição. O conto trabalha esse dado de modo irônico, à medida que o 

torna duplamente real, pois toma a divindade (o Chac Mool) e a transforma em 

souvenir, sugerindo as práticas reais de mercantilização da cultura ancestral promovidas 

tanto no momento da conquista quanto no presente da narrativa, e, além disso, mata o 

mexicano moderno, que, por sinédoque, Filisberto representa, parodiando as duas 

mitologias referidas: a morte de Cristo, no Cristianismo; e a morte pelo sacrifício ao 

deus Huitzilopotchli, na mitologia pré-colombiana.  

Filisberto morre afogado, fato que torna literal a expressão figurada da força 

ambígua do deus das águas, o Chac Mool. Desse modo, tanto a divindade (origem) 

quanto Filisberto (o mexicano herdeiro) recuperam sua relação de parentesco simbólico, 

mas, por outro lado, ambos são condenados à morte e, portanto, destituídos de suas 

raízes culturais. A enunciação oblíqua da narrativa nega a possibilidade de assunção do 

sagrado ancestral na cultura mexicana moderna. Trata-se, pois, da mobilização do 

ideologema da “maravilha”, unidade semântica constitutiva de um código determinado, 

que, nesse caso, provém das primeiras visões do novo mundo vulgarizadas por escrito, 

pelo europeu (Chiampi 1980), utilizada para questionar o modo irracional por meio do 

qual a cultura pré-colombiana é vítima da degradação pela ação do homem moderno, no 

México do século XX. 

 

Considerações Finais 

 

Tanto “A Vênus de Ille” e “La ajorca de oro” quanto “Chac Mool” constituem 

textos cuja intensidade e a ambiguidade das histórias narradas são desencadeadas pelo 

elemento fantástico, de modo que sustentam nele a problematização temático-formal 

que é responsável pela singularização da narrativa. Partindo de um mesmo elemento 

estrutural associado ao fantástico, o inanimado que, por alguma razão, se torna animado, 

cada um dos textos se desdobra numa direção relacionada, também, à conjuntura 

estética e cultural em discussão no contexto de sua época: em Mérimée, os limites do 

real e da percepção humana, e os limites do positivismo diante da amplitude da 

subjetividade humana, característicos do Romantismo; em Bécquer, o desenvolvimento 

da modernidade cultural espanhola e sua relação de reapropriação e de transformação 

dos valores da tradição religiosa e cultural ibéricas; e em Carlos Fuentes, o 

desenraizamento do mexicano moderno, resultante dos processos de aculturação e 

dessacralização de seus símbolos e mitos ancestrais, deflagrados pela progressiva 

destruição da cultura que lhe dá origem, cuja consequência fundamental é a 

depauperação simbólica do México moderno. Por essa razão, cada um dos textos, apesar 

de estarem relacionados pela tematização do ánima, mobiliza o fantástico de um modo 

particular, a saber: como fantástico puro (Todorov 2006), em Mérimée, visto que não é 

possível, internamente à narração, determinar se foi ou não a estátua a responsável pela 

morte de Alphonse; como fantástico-estranho ou estranho (Todorov 2006), em Bécquer, 

pois a aniquilação de Pedro ante a situação de medo e o sentido de culpa, dentro da 

catedral, pode ser explicada pelo forte abalo emocional que sofreu ante da necessidade 

de escolher entre o amor a Deus e o amor à sua namorada Maria; e como realismo 

maravilhoso (Chiampi 1980), em Fuentes, pois a narrativa representa um ideologema 

pertinente à interpretação da relação entre a cultura indígena e o tratamento conferido a 

ela pelo conquistador e, mesmo, pelas demais formas de dominação e submissão 

engendradas modernamente, entre elas a inserção dos símbolos das culturas pré-

colombianas na dinâmica das sociedades de consumo. 
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Mesmo que sob distintas roupagens, o fantástico se mostra produtivo em todos 

esses momentos, como forma de representação literária significativa estética e 

culturalmente para a tradição narrativa ocidental. Herdeiro de Hoffmann em Mérimée e 

em Bécquer, de Tirant Blanc, de Los trabajos de Persiles y Segismunda em Bécquer e 

em Carlos Fuentes, e da própria abertura ao maravilhoso na cultura latino-americana em 

Carlos Fuentes, da qual a literatura, desde a década de 1940, se apropriou de distintas 

formas, caracterizando o que a crítica denominou novo romance latino-americano, o 

fantástico se mantém como presença estrutural relevante nos três textos em questão, 

estruturalmente dúctil o suficiente para corresponder às perspectivas de buscas por 

novas formas de narratividade empreendidas pela literatura moderna e contemporânea, 

processo que desenvolve tanto sua metalinguagem, capaz de promover o debate acerca 

de suas próprias estruturas, quanto suas implicações históricas e culturais enquanto 

formas de interpretação do homem e de suas relações com o meio e com as concepções 

científicas, filosóficas e antropológicas que o rodeiam e o constituem como indivíduo, 

na linguagem. 
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