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RESUMO 

A presente dissertação trata do romance Myra, de Maria Velho da Costa, lançado em 

Portugal em 2008. Entre os seus objetivos destacam-se: apreender a construção da 

personagem Myra e refletir sobre a subversão do conto maravilhoso, a metaficção e a 

alteridade, procedimentos construtores da narrativa. Para atingir tais objetivos, orienta-se 

pela seguinte problematização: Como o romance Myra opera a construção da personagem 

protagonista? Até que ponto procedimentos de construção textual são tecidos de modo a 

subverter técnicas do narrar tradicional? A subversão do conto maravilhoso, a metaficção, 

a alteridade, são processos de construção narrativa que promovem nova configuração para 

a personagem Myra, implicando caráter de novo realismo ao romance de Maria Velho da 

Costa. A fundamentação teórica se apoia, entre outros, nas proposições de Propp sobre o 

conto maravilhoso, nas concepções de metaficção de Linda Hutcheon e Gustavo 

Bernardo. Vale-se dos estudos sobre paródia também de Linda Hutcheon e Patricia 

Waugh, e sobre identidade, dos estudos de Bauman. A zooliteratura é discutida a partir 

dos estudos de Maria Ester Maciel, e a alteridade, a partir da concepção de Paul Ricoeur. 

Considera-se Myra uma obra combativa, de aparente história maravilhosa, atravessada 

pelo trágico, e que inter-relaciona o social e o estético, interrogando os olhares das 

personagens e do leitor sobre o mundo. 

 

Palavras-chave: Maria Velho da Costa. Myra. Romance português contemporâneo. 

Personagem. Metaficção. Alteridade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CASSIAVILLANI, Mahana Pelosi. The character Myra, in the novel Myra, by Maria Velho da Costa. 
Master Dissertation. Postgraduate program in Literature and Literary Criticism. Pontifícia Universidade 
Católica de São Paulo, SP, Brasil, 2021, 92p. 
 

 

 

ABSTRACT 

 

The present research aims to investigate the novel Myra, by Maria Velho da Costa, 

releasead in Portugal in 2008. Its objectives are: fathom the construction of the character 

and reflect on the subversion of the folktale, metafiction and alterity procedures 

constitutive of the narrative. To achieve these goals, we are guided by the following 

problematization: How does the novel Myra operate the construction of the protagonist? 

and to what point are procedures of textual construction made in order to subvert 

traditional techniques of the narrative? Subversion of the folktale, metafiction, alterity are 

processes of narrative construction that promote a new configuration to the character 

Myra, entaling a new realism aspect to Maria Velho da Costa’s novel. The theoretical 

framework is supported, amongst others, on Propp’s proppositions about the folktale and 

on the conceptions of metafiction by Linda Hutcheon and Gustavo Bernardo. The work 

draws on the studies of parody also by Linda Hutcheon e Patricia Waugh, and on identity, 

based on Bauman’s studies. Zooliterature is discussed using the studies Maria Ester 

Maciel, and alterity, on the conceptions by Paul Ricoeur. Myra is considered a combative 

work, of apparent folktale story, crossed by the tragic, which interrelate the social and the 

aesthetic, interrogating the view of the characters and of the reader about the world. 

 

Palavras-chave: Maria Velho da Costa. Myra. Contemporary portuguese novel. 

Character. Metafiction. Alterity. 
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Introdução 

 

Esta dissertação debruça-se sobre Myra, de Maria Velho da Costa (2008). Os 

motivos para a escolha desta obra circunscrevem o desejo de ampliar os estudos acerca 

do romance da autora no Brasil, e também de contribuir para os estudos da metaficção na 

literatura portuguesa contemporânea. Este procedimento está também presente em obras 

de autores como António Lobo Antunes, Valter Hugo Mãe, José Saramago, José Luis 

Peixoto, representativas de um novo narrar que surge na literatura portuguesa 

principalmente com a Revolução dos Cravos. Esse novo narrar, movimento de 

continuidade e ruptura com as formas pré-estabelecidas, ao mesmo tempo em que mostra 

ao leitor o caráter discursivo da obra, fazendo com que entre em profundidade na 

narrativa, exige sua participação na construção. É importante ressaltar que esses não 

foram os primeiros autores a aplicar tal estratégia, mas é com eles que elas se aprofundam, 

ganhando papel central nas narrativas. Há ainda outros motivos para a escolha, a obra 

trata de temas como violência contra animais, imigração ilegal, mendicância, falta de 

morada e escravidão sexual, questões bastante contemporâneas. Myra, além de tratar 

desses temas e da metaficção, apresenta outros recursos importantes como confluência de 

gêneros e intertextualidade, questões importantes da sociedade contemporânea, e, 

também, caros à literatura portuguesa.  

Quem é a autora desse romance? Maria Velho da Costa nasceu em 26 de junho de 

1938, em Lisboa e faleceu em 24 de maio de 2020, também em Lisboa. Licenciou-se em 

Filologia Germânica pela Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa e foi 

consagrada, em 1969, com o romance Maina Mendes. Por Missa in Albis (1988), recebeu 

o prêmio PEN de Novelística. Por seu penúltimo romance, Myra, publicado em 2008, foi 

agraciada com as premiações PEN Clube, Prêmio Máximo de Literatura e Prêmio 

Correntes de Escritas, no festival literário português de mesmo nome. Além disso, 

recebeu o Prêmio Literário Casino da Póvoa, em 2010, o Prêmio Camões de Literatura, 

em 2002, e o Prêmio Vergílio Ferreira da Universidade de Évora, em 1997, todos pelo 

conjunto de sua obra.  

 Dentre seus romances, o mais discutido e estudado é Novas Cartas Portuguesas 

(1972), escrito em parceria com Maria Teresa Horta e Maria Isabel Barreno. Essa obra 



10 
 

 

deu a alcunha às autoras de as três Marias. O romance foi recolhido três dias depois de 

sua publicação, por conta da ditadura salazarista, as autoras enfrentaram um processo, o 

qual foi arquivado após a Revolução dos Cravos.  

O romance em estudo trata de Myra, uma criança de 10 anos, escravizada 

sexualmente em um semibordel na Caparica. A menina costumava fugir para ir à praia e, 

em uma dessas fugas, ao se proteger da chuva em um galpão, encontra Rambo, um cão 

de rinha, que, com o sotaque russo da garota, torna-se Rambô. É Rambô quem a salva de 

seu pensamento suicida que irá, porém, se concretizar ao fim da obra. As duas 

personagens passam parte do livro e da vida vagando sem dinheiro, casa ou lugar na 

sociedade portuguesa. Em trecho irônico da narrativa, Myra encontra seu príncipe, 

Orlando, um homem vestido de branco, pelo qual se apaixona imediatamente e com o 

qual se casa de forma não formal. A casa em que vivem a felicidade é uma casa de 

veraneio e, quando partem dela, são interpelados por bandidos, os donos originais de 

Rambô, que matam o príncipe de Myra e fazem da moça e do cachorro seus cativos. 

Presos e prestes a voltarem à sua vida original, decidem matar-se.  

O presente trabalho tem como objetivos apreender a construção da personagem 

Myra, no romance Myra, de Maria Velho da Costa, e refletir sobre a subversão do conto 

maravilhoso, a metaficção, a alteridade, procedimentos reveladores da narrativa.  

Nesse sentido, interessa-nos pensar em procedimentos que desestabilizam a 

narrativa do romance português contemporâneo, implicando-lhe um novo realismo. É 

com essa perspectiva que buscamos responder a problematização: Como o romance 

Myra, de Maria Velho da Costa, opera a construção da personagem protagonista? Até que 

ponto procedimentos de construção textual são tecidos de modo a subverter técnicas do 

narrar tradicional? Parece-nos que a subversão do conto maravilhoso, a metaficção, a 

alteridade, são processos de construção narrativa que promovem nova configuração para 

a personagem Myra, implicando caráter de novo realismo ao romance de Maria Velho da 

Costa. 

A fundamentação teórica se apoia, entre outros, nas proposições de Propp sobre o 

conto maravilhoso, nas concepções de metaficção de Linda Hutcheon e Gustavo 

Bernardo. Vale-se dos estudos sobre paródia também de Linda Hutcheon e Patricia 
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Waugh, e sobre identidade, de Bauman. A zooliteratura é discutida a partir dos estudos 

de Maria Ester Maciel, e a alteridade, a partir da concepção de Paul Ricoeur. 

Esta dissertação se desenvolve em três capítulos. O primeiro capítulo, intitulado 

“Apontamentos sobre o romance português contemporâneo”, trata da literatura 

contemporânea portuguesa, bem como de sua relação com a obra da autora. A 

importância deste capítulo é situar Myra na produção literária portuguesa contemporânea. 

O segundo, nomeado “A identidade em Myra: tempos líquidos e metaficção”, discute o 

conceito de Identidade proposto por Bauman, que para o autor é líquido; o de metaficção 

implícita (covert metafiction) que, conforme proposto por Linda Hutcheon, parece 

colaborar com o caráter desta produção literária que se desenvolve a partir de diferentes 

histórias de vida que Myra inventa para si mesma. Ligada a essas questões está a 

subversão do conto maravilhoso, segundo proposto por Propp. Trata ainda de temas 

sociais complexos da sociedade contemporânea: maltrato aos animais, tráfico de pessoas, 

escravidão sexual, violência, mendicância e suicídio que influenciam a construção da 

narrativa. O terceiro capítulo, denominado “Myra e Rambô, eu e o outro, almas gêmeas”, 

aborda a relação de Myra com o cão Rambô. Discute relações entre animal e homem e 

fundamenta-se na concepção de alteridade ao tratar da relação de Myra e Rambô que são 

como um só, funcionando como espelho um do outro.  
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Capítulo 1 – Apontamentos sobre o romance português contemporâneo  

 

Este capítulo tem como objetivo oferecer apontamentos sobre o romance 

português contemporâneo e situar a narrativa Myra, de Maria Velho da Costa, neste 

contexto. 

Antes de tudo, é preciso dizer que o estudo do contemporâneo é extremamente 

desafiador porque não se sabe que obras ficarão para o futuro e que obras serão 

esquecidas. Tal destino depende da aceitação crítica e do público leitor, além de questões 

mais práticas, importantes na contemporaneidade fragmentada, como a distribuição das 

obras e sua dificuldade de atingir o grande público. No entanto, uma das importâncias do 

estudo do contemporâneo é exatamente essa: especular quais obras permanecerão. Esse 

processo é difícil, e cabe ao autor percorrer várias etapas até que conquiste o status de 

escritor de qualidade.  

Há, atualmente, questões que dificultam o acesso ao cânone, e nem estamos nos 

referindo ao cânone tradicional, por assim dizer, mas um cânone contemporâneo. Como 

dito, a primeira dificuldade que um escritor enfrenta é encontrar um público. Essa 

dificuldade se dá em parte pela multiplicação de pequenas editoras que não possuem 

meios financeiros para divulgar as obras que publicam. Também há aquelas editoras que 

são como gráficas, o autor paga basicamente pela diagramação e impressão de seu livro. 

Nos dois casos, as obras ficam restritas à leitura de amigos, que muitas vezes compram 

livros por se sentirem obrigados e deixam-nos pegando pó nas prateleiras. A segunda se 

refere à aceitação dos críticos, que ocorre por meio de resenhas literárias, premiações e 

estudos acadêmicos. A terceira se refere às mídias sociais. É muito comum que autores 

recebam prêmios, mas de alguma forma fiquem no quase anonimato. Aqui é importante 

lembrar que a premiação não necessariamente atesta valor estético da obra. Muitas vezes, 

ela é injusta e acaba por agraciar autores que não têm qualidade e serão esquecidos. Os 

autores mais presentes nas mídias sociais parecem obter mais sucesso de público. 

Exemplos de autores “sempre na mídia” em Portugal são: Valter Hugo Mãe, José Luis 

Peixoto e Inês Pedrosa. No Brasil, temos Marcelino Freire e Sheyla Smanioto.  
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Na presente dissertação, procuramos abordar a obra a partir da análise literária, já 

que é por meio dela que se forma uma fortuna crítica que pode contribuir para a aferição 

da qualidade das publicações atuais. É importante lembrar que muitas vezes uma obra só 

conquista o status merecido depois da morte de seu autor, como é o caso de Fernando 

Pessoa. Com isso, relembramos as dificuldades de analisar obras contemporâneas. A obra 

escolhida para esta dissertação foi publicada em 2008 por uma autora já de renome, por 

isso retomamos a literatura portuguesa contemporânea do período em que a autora se 

insere.  

 

1.1 O romance português contemporâneo à luz do crítico português Miguel 

Real 

 

Para falar sobre a literatura portuguesa contemporânea, selecionamos o título O 

romance português contemporâneo, de Miguel Real (2012). O autor trabalhou o 

contemporâneo no período delimitado entre a década de 1950 e a primeira década do 

século XXI, que é “como um bloco uno de sentido social, cultural e estético” (REAL, 

2012, posição 37). Real enfatiza que as obras não se bastam em si e para si, mas existem 

num contexto histórico-social e se coadunam como parte de um todo estético. Vale 

ressaltar que antes desse novo período o romance português apresenta um “paroquialismo 

animador do romance português da década de 50, preso quase em exclusivo a ambientes 

nacionais e a um <<homem>> nacional” (REAL, 2012, posição 209).  

Na década de 1950, Real (2012) anuncia o fim do realismo. Ele cita como exemplo 

a obra Bichos, de Miguel Torga (1940). Nela, estão presentes a revolta contra as formas 

de determinismo político e social, a insubmissão contra poderes injustos e um espírito 

poético que funda uma visão a qual dispensa a necessidade de Deus e afirma a 

necessidade de uma visão transcendente do mundo. Há uma comunhão sagrada entre o 

homem e a natureza. Essa é uma época em que há uma visão ideológica de um mundo 

harmonioso. Real (2012) continua e afirma que a partir da publicação de Mau Tempo no 

Canal, de Vitorino Nemésio (1944), o romance português começa seu processo de superar 

o legado das raízes queirosianas (realistas). Afirma que esse é um romance de despedida:  



14 
 

 

A partir da década de 50, para os novos escritores, a que propósito o 

neorrealismo continuará a anunciar mundos novos racionais, sistematizados, 

se mundos narrativos são construídos pelo que de mais irredutível e singular 

existe em cada indivíduo, ou seja, o individualismo da memória e da 

consciência biográfica e o individualismo da genealogia cultural que cada 

autor para si promove, sem fazer caso da cronologia da história da literatura? 

(...) ao longo da década de 50, estatuem-se como momentos de uma rutura 

estética relativamente às categorias de tempo e espaço, rutura que não mais 

permitirá que se criem em Portugal, com sucesso duradouro, romances escritos 

ao modo de Eça de Queirós e de Ferreira de Castro. A partir da década de 50, 

deixará de existir na história do romance português, com suficiente 

importância estética, espaço narrativo unívoco, contínuo e sucessivo, lógico, 

coerente, formando uma unidade com o tempo cronológico (REAL, 2012, 

posição 1227-1232). 

Real (2012) continua afirmando que há uma dessubstancialização do romance em 

quatro vertentes: a do eu narrativo uno, ou seja, não há mais claridade referencial; a da 

personalidade de cada personagem, que deve ser contraditória e não mais sólida e 

coerente; a do tempo cronológico, ou seja, há dissolução do passado, presente e futuro; e 

a da concepção do espaço, que passa a ser desvalorizada. Tudo isso acontece como 

consequência de mudanças históricas, como o fim da guerra, uma maior industrialização 

e o renascimento econômico da Europa. Esses elementos acabarão com a pretensa 

unidade estável do país e, consequentemente, a harmonia do romance português. Com 

tudo isso, surge outra narrativa com ordem não linear e não racional, ou seja, saem de 

cena no romance português a ideia de unidade narrativa coerente e coesa. No entanto, um 

elemento que se mantém presente é a denúncia das injustiças econômica e social, bem 

como da ditadura. A literatura dessa época “adere à realidade portuguesa, e a ela só, com 

uma propriedade e uma força a que não estávamos habituados” (REAL, 2012, posição 

1402). É essa conjunção que a torna singular. 

O autor parte para a literatura das décadas de 1960 e 1970, afirmando (REAL, 

2012, posição 1450-1455): 

O romance português das décadas de 1960 e 70 reflete de um modo indireto a 

realidade social e política portuguesa, atravessada por um intenso efeito de 

contestação e desconstrução das instituições dominantes do Estado Novo, de 

fortíssima crítica à situação de Guerra Colonial (1961-1974), de criação de 

novos partidos oposicionistas, de crítica à situação econômica do país, de 

reprovação da ausência efetiva das liberdades fundamentais, de rejeição das 

políticas educativas que tinham conduzido a um gritante analfabetismo (da 

ordem dos 50%). 

 Por tudo isso, o romance português opera uma revolução formal e ideológica, 

subvertendo as unidades de tempo e espaço e a morfologia, substituindo a ação pela 

reflexão subjetiva e ensaística. Para Real (2012), os romances inaugurais dessa nova fase 
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são Os pregos na erva, de Maria Gabriela Llansol (1962), Rumor branco e Paixão, ambos 

de Almeida Faria (1962, 1965), entre outros. Há a radicalização da separação 

tempo/espaço, que já havia começado na década anterior. Também há a desconstrução 

das categorias clássicas do romance, como também se vira na década anterior. Real 

(2012) elenca as seguintes mudanças: a onipresença do narrador é dissolvida; há mais 

autonomia semântica e sintática no texto; e a ação dá lugar à deriva especulativa. Essas 

mudanças, novamente, estão em consonância com as alterações políticas por que passava 

Portugal: a desconstrução do estado totalitário do salazarismo. Como exemplo de 

romance do período, Real (2012, posição 1525-1533) cita Maina Mendes, de Maria Velho 

da Costa (1969): 

(...) a história narrada, como motor da ação e concentração temporal e espacial 

das personagens, ora aparece e desaparece do romance, velada por mil histórias 

secundárias, ora perde a sua pertinência face às derivações retóricas do 

narrador. O eu (a consciência do narrador), permite-se sobrevoar o tempo 

físico, libertando o texto dos constrangimentos da substancialidade espacial, 

operando uma fusão entre os tempos e os espaços constitutivamente humanos 

da memória e da imaginação, ambos desobedientes a uma intrínseca lógica da 

realidade. 

Continua afirmando que esse novo tipo de construção exige um maior esforço 

interpretativo do leitor, pois as regras da sintaxe são levadas ao limite da inteligibilidade: 

Em Maria Velho da Costa, o narrador permite-se construir livremente 

movimentos ou sequências textuais, como se a realidade transcrita, sem perder 

a sua fidedignidade, pudesse ser submetida a caprichos retóricos de 

embalamento musical (REAL, 2012, posição 1553-1559). 

É a libertação da língua do estilo realista. Essa libertação e todas as mudanças 

elencadas ocorrem porque 

Do ponto de vista do romance português, esta irrupção de forças socais em 

permanente conflito com o poder político do Estado Novo, refletindo a 

crescente democratização da sociedade portuguesa, espelha-se, como acima 

evidenciámos, no conteúdo e na forma dos textos narrativos através de idêntica 

contestação da unidade harmónica das categorias narrativas tradicionais. 

(REAL, 2012, posição 1578). 

Nesse período, a narrativa tradicional com começo, meio e fim desaparece. O que 

se tem são episódios soltos, avulsos, caóticos, os quais o leitor precisa juntar, como num 

quebra-cabeças. Não há mais narração onisciente, o tempo é subjetivo e há mais liberdade 

sintática e semântica. É a subversão da estrutura da língua e da estrutura clássica do 

romance que espelha a “rutura no tecido social, histórico e civilizacional de Portugal, que 
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culminará com o fim de 500 anos de Império português no mundo” (REAL, 2012, posição 

1666). 

 Para Real (2012), os romances desse período só podem ser compreendidos em 

relação aos romances do período anterior porque são sua negação estrutural e pouco 

avançam esteticamente senão em relação à desconstrução. Ele afirma como mudanças: a 

autonomia semântica e sintática; a prevalência da memória e pulsões sobre a lógica 

exterior; a interiorização do tempo e o cruzamento entre passado, presente e futuro; a 

realidade inspira o texto, mas não o domina; e a inexistência de eu fixo e permanente. 

 Passando para as décadas de 1980 e 1990, Real afirma que, com a consolidação 

da democracia e com a integração na comunidade europeia, nascem em Portugal três tipos 

de romance. O primeiro: 

Um realismo de novo tipo que reinstaura as grandes narrativas segundo um 

novo modelo desconstrucionista metahistórico (...) possuindo legitimidade 

estética própria o cruzamento de fases, estádios, civilizações, épocas, 

momentos e costumes temporais diferentes em cada romance (...) (REAL, 

2012, posição 1722). 

Dois exemplos citados são toda a obra de José Saramago entre Levantado do chão 

(1980) até História do cerco de Lisboa (1989) e a obra de António Lobo Antunes desde 

Memória do elefante (1979) até O esplendor de Portugal (1997). Os romances do período 

criam um novo realismo que reabilita e, ao mesmo tempo, subverte as estruturas formais 

do romance (espaço, personagens, descrição e ação). O segundo tipo de romance é 

O realismo urbano, um realismo feito da realidade social imediata, reabilitando 

a narração de uma história com princípio, meio e fim (...) aliando o objetivismo 

mais delirante, centrando a ação romanesca no presente, de certo modo 

indiferente à História de Portugal, narrando o acesso, por vezes maquiavélico 

dos novos <<senhores>> socialistas e sociais-democratas ao poder (...) 

incorporando vocabulário inglês, criando personagens que abusam do cartão 

de crédito (...) evidenciando as feridas suburbanas de uma realidade 

desencantada (REAL, 2012, posição 1739-1746). 

Esses autores não se preocupam com a história de Portugal, possuem uma 

literatura urbana sem modelo unificado de narrativa, fica mais evidente a análise do 

próprio autor do que o pertencimento a uma corrente literária. Exemplos citados por Real 

(2012) são José Viegas, Inês Pedrosa, Rui Zink e Possidónio Cachapa. O terceiro tipo de 

romance é aquele que 

Contraditando o novo realismo, surge um realismo de tipo jornalístico, 

centrado numa história relativamente simples, por vezes excessivamente 
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sentimental, ressuscitando memórias românticas do século XIX, desenvolvido 

num léxico transparente, não raro superficial, continuador do estilo dos 

romances portugueses até à década de 50 (...) (REAL, 2012, posição 1820). 

Para Real (2012), esse é o típico romance de mercado, formado por autores que 

refletem o presente no conteúdo social de seus romances e que não conhecem a tradição 

da cultura portuguesa. Os romances são agradáveis de se ler e possuem as seguintes 

características: exploram temas que geram angústia no nosso tempo, como divórcio e 

aborto; aliam o retrato do que se vê com um subjetivismo delirante; dão ares de costumes 

europeus; são multiculturais, ou seja, usam linguajar de diversos grupos, como 

homossexuais e gangues; utilizam palavras estrangeiras; utilizam técnicas multimídia; 

seu conteúdo está no presente, como se o passado fosse desprezível; e demonstram uma 

europeização de Portugal. Como exemplos, ele cita Margarida Rebelo Pinto, Tiago 

Rebelo, Júlia Pinheiro e Júlio Magalhães. 

 Como os maiores expoentes da literatura surgida na década de 1980, Real (2012) 

nomeia José Saramago, António Lobo Antunes, Mário Cláudio, João de Melo e Nuno 

Júdice. Autores com estilos, temas e estruturas narrativas diferentes. 

 Ao falar sobre a primeira década deste século, Real (2012) afirma que vivemos 

uma época de ouro tanto em quantidade, como em qualidade: surgiram novos autores, 

novas temáticas, novos estilos, novos léxicos e novas construções narrativas, todos 

refletindo os novos costumes. Ele acredita que este momento está gerando um novo 

cânone para a literatura portuguesa. Ele menciona a internacionalização das obras 

portuguesas, já que agora estão sendo feitas traduções de romances de muitos autores do 

país. Isso acontece porque a produção é destinada a um leitor global. Nesse sentido, o 

autor destaca a obra de Gonçalo M. Tavares: 

O conteúdo de seus livros revela um alargamento dos limites do horizonte da 

literatura enquanto trabalho de e sobre a palavra, arrastando o leitor para um 

novo plano estético. E se o trabalho sobre a palavra pode corresponder a uma 

inovação estética, esta consolida-se e torna-se definitiva, vingando no estilo 

próprio do autor quando a palavra corresponde igualmente a um jogo de ideias 

sólidas, ideias filosóficas, não apenas manipulações de sentido conotativo (...) 

(REAL, 2012, posição 2607). 

Outro autor citado por Real (2012, posição 2775)) é Afonso Cruz, cujas obras 

(...) substituem a inspiração da realidade social pela inspiração literária e 

cultural, ou seja, pela construção de um universo intelectual literário, filosófico 

e histórico como mediador entre a realidade e a criação do texto. O húmus que 

vivifica e alimenta os seus livros é, indubitavelmente, o da cultura, isto é, o 

autor assume expressamente um tom profundamente subjetivo e pessoal, 
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reduzindo o texto à memória do que esteticamente vivenciou em termos de 

Artes e Cultura portuguesas, mas universais.   

Terceira autora citada por Real (2012, posição 2815-2823) como possuidora de 

obra que se destaca é Patrícia Portela: 

(...) após os romances de Nuno Bragança, da década de 1970, nenhuma 

narrativa portuguesa tinha operado semelhante subversão na ideia de 

representação da realidade autonomizando o texto, privilegiando-o face à 

instância do narrador, fundindo realidade e texto na criação de uma lógica 

imagética própria, acompanhada de uma polivalência de sentidos semânticos 

que inibe cada palavra, elevada a símbolo, de possuir autorreferencialidade 

fixa. 

 Real (2012) também menciona David Machado e João Tordo, que se 

notabilizaram com um registro realista. A escrita do primeiro possui grande fluência 

sintática, sendo feita com parágrafos longos. Para o autor, as palavras de Machado saem 

com espontaneidade, em sua obra não existe uma verdade, mas verdades e multiplicidade 

de representação da história. Já João Tordo seria o melhor contador de histórias. “O 

campo sentimental integra-se na narrativa com idêntico estatuto – realista – ao da 

descrição dos ambientes sociais e climatéricos” (REAL, 2012, posição 2908). 

 Falando dos autores contemporâneos em geral, Real (2012) afirma que não há 

tabus, tudo vale contanto que se transforme em um texto esteticamente belo por meio de 

vários fatores: inovação da escrita; horror filosófico; referências culturais; imaginário 

dramático; iluminação mental; sensualidade despertada; linguagem urbana e suburbana; 

recriação de mitos ancestrais; encantamento da escrita; tristeza e melancolia explicitadas; 

realismo dramático evocado; lirismo manifestado; narratividade evidenciada; exploração 

psicológica das personagens; rigorosa descrição histórica e expressão feminista. Há uma 

grande pluralidade de temas, mas a questão não para aí, há também diversidade de estilos: 

racional e filosófico; culturalista; fantasioso; gótico; realista; psicológico; de denúncia; 

melancólico; histórico; fantástico; espiritualista e para-policial. Real (2012, posição 

3013-3021) é contundente ao afirmar: 

Associada à característica de pluralidade sem unidade, evidencia-se a errância 

ou o caráter errático tanto dos conteúdos dos novos romances quanto de algum 

experimentalismo formal. Com efeito, hoje mais do que nunca, existe uma total 

ausência de mensagem e uma total ausência de <<moralidade>> no romance, 

compensadas pela deriva centrada no jogo lúdico-estético do texto (...) e na 

criação de uma narrativa como modo de satisfação de uma pulsão íntima do 

autor. (...) Dito de outro modo, o que de perene existe nesta novíssima geração 

é o fato de cada um dos seus elementos (...) recriar a literatura a seu modo (...). 
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Para ele, é por isso que esses autores não se filiam a uma tradição, não pertencem 

a uma escola literária, nem são membros de uma geração, mas vivem para seus textos que 

são individuais e singulares. Ele afirma que talvez até inconscientemente desprezem a 

história da literatura portuguesa, reinventando-a. Vale aqui, como fonte, a escrita de 

autores que os marcaram. Diz ainda que essas “novidades” fazem refletir sobre a 

necessidade da existência de um novo cânone para o romance português recente. Mais 

adiante o autor afirma: 

Neste novo cânone, dar-se-á, porventura, uma notável importância à 

narratividade, à fluência sintática, à imaginação semântica, à simples 

capacidade de contar uma história singular, a textos que evidenciem uma 

impressionante maleabilidade conectiva entre as ideias servidas por palavras 

de fácil fluidez, cruzando diversas ideias simultâneas, gerando outras novas, 

textos animados de uma legibilidade simples e de algum enredo de suspense, 

fundados em frases despretensiosas, sintetizando uma escrita que não pretende 

nem ser eloquente nem arrogar-se de originalidade, uma soberana capacidade 

de integração da palavra certa no conjunto que a modela, a capacidade de 

desdobrar as ideias num contínuo corrido de palavras justas, tão justas que 

outras as não poderiam substituir, a capacidade de associar com sólida 

harmonia um a outro fragmento de frase  (REAL, 2012, posição 3143-3149). 

Real (2012) continua e fala sobre os autores dos anos 2000, que voltam a um 

romance mais tradicional, mas que integram as características presentes na discussão 

acima. O mais importante, no entanto, torna-se o romance como arte de narrar. Outro 

elemento que os une é a escrita como um jogo narrativo, como no caso de histórias 

fabulosas e mágicas, mas que criam a ilusão de verdade. O último ponto que une os 

romances é o cosmopolitismo, fator sobre o qual já se falou antes: o leitor é único e 

mundial: 

As três características do atual romance português (internacionalização, 

pluralidade sem unidade e necessidade de um novo cânone), sintetizam-se 

numa única palavra – cosmopolitismo, que, ao contrário do provincianismo, 

significa que não detetamos já nos autores e nos romances portugueses nem 

uma presumível superioridade nem uma humilhante inferioridade face aos 

autores e romances estrangeiros (REAL, 2012, posição 3190). 

Com essas considerações, Real (2012) termina seu percurso sobre a literatura 

portuguesa a partir da década de 1950 até a primeira década do século XXI. 

 

1.2 O lugar de Myra no romance português contemporâneo 
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Ainda utilizando o aparato teórico fornecido por Real, passaremos a discorrer 

sobre o lugar que a obra Myra ocupa no contexto do romance português contemporâneo. 

Real (2012, posição 114-122) afirma: 

(...) o domínio da visão realista do romance foi quase absoluto até meados do 

século XX. Entre as décadas de 1950 e 70, sucedeu uma violentíssima 

contestação da conceção realista de romance (...) A partir da década de 80, 

assistiu-se à lenta recuperação do realismo, dotado de novas qualidades, 

incorporando o esteticismo e o desconstrucionismo narrativo das duas décadas 

anteriores, estatuindo-se hoje, de novo, como estilo dominante do romance 

português. 

Esse movimento e essa mudança podem ser vistos nas obras de Maria Velho da 

Costa. Como exemplo, citamos as Novas Cartas Portuguesas (1974), obra escrita em 

parceria com Maria Isabel Barreno e Maria Teresa Horta. O romance é experimentalista, 

não tem linguagem linear nem vozes claras, tanto é que não sabemos que autora escreveu 

o quê. 

Essa citação de Real também é significativa para pensarmos onde se situa Myra 

(2008) na literatura portuguesa. A história, estruturada com narrador onisciente e começo, 

meio e fim, pode parecer realista em uma leitura desatenta. No entanto, quando nos 

atentamos à obra, percebemos que ela é desconstruída, já que se utiliza da metaficção, da 

subversão dos contos maravilhosos, além de realizar um trabalho musical com a 

linguagem, tornando-se, assim, parte de um novo realismo que incorpora as conquistas 

das décadas anteriores. 

 É como discute Real (2012, posição 129):  

(...) restabelecida a ordem social pós-25 de Abril de 1974, consolidado o 

regime político democrático e liberal com a integração de Portugal na Europa 

comunitária, a visão realista do romance retorna, integrando no entanto os 

contributos estéticos das décadas de 60 e 70, nascendo assim um novo 

realismo. 

Myra estaria, então, no âmbito desse novo realismo, incorporando as elaborações 

estéticas das décadas anteriores, mas voltando-se, também, às características do romance 

realista tradicional. 

Real (2012) acredita que esse movimento tenha a ver com o início e a duração da 

ditadura salazarista e seu fim, bem como com a queda do império português e com a perda 
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das colônias da África. Talvez seja pelo histórico de Portugal que a literatura portuguesa 

tenha se tornado tão combativa. Nisso, Real concorda com Gomes (1993, p. 83): 

[...] a marca registrada da ficção portuguesa contemporânea seria a 

combatividade, que resulta de uma consciência sempre atenta aos magnos 

problemas político-sociais de Portugal. 

Myra é uma obra combativa. Ela promove a denúncia dos maus tratos aos animais, 

da mendicância, da falta de morada, da pobreza, da emigração e da escravidão sexual, 

fixando-se no novo realismo. Outro exemplo é Livro (2010), de José Luis Peixoto, que 

mostra os percalços por que passam os portugueses que emigram para a França. 

Em consonância com o que diz Real (2012), Roani (2004, p. 16) afirma que 

Essa sondagem mostra-se instigante, no caso da ficção portuguesa 

contemporânea, pois pode ser demonstrada uma estreita vinculação das 

alterações sociais com a renovação do próprio percurso artístico dos escritores 

portugueses anteriores e subseqüentes a 1974. 

Ambos os autores, Roani e Real, parecem concordar com a ideia de um novo 

realismo. Gomes (1993, p. 85) também concorda com Real (2012) quando diz que a 

literatura portuguesa contemporânea oferece “[...] uma projeção do imaginário sobre o 

real, de modo a operar um corte na realidade, para melhor desvendá-la ou mesmo melhor 

transformá-la (...)”.  Isso não é diferente do que já foi feito, mas a intensidade com que 

acontece permite diferenciar a nova literatura da anterior.  

É isso o que Maria Velho da Costa faz em Myra quando utiliza o conto 

maravilhoso: Myra é uma princesa que sai em uma jornada com seu fiel escudeiro Rambô, 

passa por percalços, encontra seu príncipe e termina a narrativa transformada; mas o 

subverte: Myra é uma criança escravizada sexualmente, vaga em mendicância com seu 

ex-cão de rinha, Rambô; encontra Orlando que a protege, mas é assassinado por bandidos 

que tornam os protagonistas cativos na tentativa de fazer com que eles retornem à sua 

situação inicial, o que culmina no suicídio duplo de Myra e Rambô. Há um corte na 

realidade por meio do uso do maravilhoso e da metaficção com uma intensidade que 

reforça a situação precária de dois seres à deriva. 

A concepção dos diferentes teórico-críticos (Real, Gomes, Roani) evidencia as 

mudanças por que passou a literatura portuguesa, mostrando que sua trajetória caminha 

lado a lado com as mudanças históricas do país. Alguns dos autores que operam as 

estratégias apresentadas dessa nova literatura são Mário de Carvalho, José Saramago, 
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Gonçalo M. Tavares, José Luis Peixoto, Inês Pedrosa e António Lobo Antunes (NAVAS, 

2009). Real (2012) cita os autores: José Luis Peixoto, Nuno Camarneiro, Gonçalo M. 

Tavares, Rui Zink, Mário de Carvalho, Inês Pedrosa, David Machado, Filomena Marona 

Beja, Pedro Medina Ribeiro, Sandra Carvalho, João Tordo, Patrícia Portela, Maria João 

Martins, Maria Teresa Horta, Maria Manuel Viana, Cristina Carvalho, entre outros.  

Para Real (2012, posição 167), “No século XXI, no seio de uma sociedade plural 

e culturalmente globalizada, não faz sentido o tema da existência de um genuíno romance 

português.” Dessa forma, não podemos considerar Myra um romance realista tradicional. 

Myra é russa, Rambô é um Pit Bull Terrier, raça americana, e Orlando é pardo, ou seja, a 

obra é cosmopolitizada. Também não podemos nos esquecer do uso frequente da língua 

inglesa na obra. 

 A afirmação de Real (2012) pode ser expandida para a literatura de todos os 

países. As grandes questões humanas, sempre tema da literatura, tornaram-se mais 

prementes com a globalização. Assim, temas como a condição feminina, a pobreza e a 

solidão aparecem cada vez mais nas obras de todo o mundo, inclusive em Myra. 

É por isso também que Real (2012, posição 167) afirma: “As categorias estéticas 

do romance são universais, legado cultural da civilização ocidental, e o tema evidenciado 

(o homem em múltiplas situações) igualmente universal.” 

Gomes (1993) já chamava atenção para dois exemplos de temas universais que 

são importantíssimos e prementes na obra Myra: a condição social e a condição feminina. 

Em Myra, a personagem cuja história vai da infância à adolescência, é uma imigrante 

ilegal que começa a narrativa como uma escrava sexual em um semibordel da Caparica e 

depois passa a viver uma vida de mendicância durante quase todo o texto. Novamente, 

temos, aqui, temas cosmopolitas, mostrando que a obra não pode se enquadrar na 

definição realista, mas sim na de novo realismo apresentada por Real (2012). Para ele 

(2012, posição 206-213), inclusive, 

(...) os conteúdos internos (espaços geográfico e social, nacionalidade, 

identidade e psicologia das personagens, intriga motora da ação) se 

internacionalizaram do mesmo modo, tornando-se efeitos de um puro 

cosmopolitismo urbano. 

Real concorda com o que diz Gusmão (2013, p. 10-11): 
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É, na ficção, uma qualitativa nova diversidade múltipla, que se expande, 

acompanhando de maneiras várias o complexo, contraditório, ameaçado e 

resistente processo de libertação social, política e cultural desta zona da 

geografia de várias formas limítrofe, o entretenimento conflitual do acender e 

apagar (ou da aparência disso) de novos (e velhos, ou não tão novos) 

horizontes.  

Myra (2008) é um bom exemplo dessas mudanças já que, como dissemos, apesar 

de se desenvolver em Portugal, tem como protagonista uma garota russa e um cão Pit 

Bull Terrier, raça oriunda dos Estados Unidos. Além disso, há Orlando, que é português, 

mas enteado de um embaixador e passa boa parte da vida a viajar, além de ser pardo. 

Também é o caso de Homens imprudentemente poéticos, de Valter Hugo Mãe (2016), 

obra escrita por um português, mas que se passa no Japão e trata de personagens 

japonesas. 

Como afirma Real (2012, posição 321-327): 

(...) esta cosmopolitização faz-se sentir com alguma força na caracterização da 

identidade das personagens, na alteração do espaço geográfico e no campo 

lexical (...) estendendo o espaço para além das fronteiras nacionais ou 

minimizando a importância destas (...) acolhendo expressões (palavras, frases, 

diálogos) registradas diretamente em língua inglesa e outras línguas (...). 

Aqui, vale lembrar que em Myra são utilizadas muitas palavras de origem inglesa. 

Orlando, que acredita que o nome da garota é Ekaterina, diz constantemente “Kiss me, 

Kate”. Ele utiliza a língua inglesa até mesmo americanizando o falso nome de Myra. 

Além disso, na casa de veraneio, há funcionários de diversas nacionalidades, cada qual 

com sua língua. Na festa que Orlando promove, quando da chegada de uma grande 

tempestade, são preparados pratos provenientes de diversos países dos funcionários, bem 

como há danças também desses países. Mais uma vez, Myra se enquadra no romance 

contemporâneo cosmopolita descrito por Real. Nessa perspectiva, Real (2012, posição 

327-334) afirma: 

Em síntese, a nova narrativa portuguesa não retrata já um Portugal fechado 

sobre si próprio, antes um Portugal europeu, global, com tendências sociais e 

problemas psicológicos semelhantes aos dos europeus. 

Uma dessas tendências é a condição feminina. Sobre ela, Gusmão (2013, p. 11) 

afirma: 

(...) é a multiplicação dos autores-mulheres por onde vêm às linguagens 

literárias de significativas diferenças [...] a invenção, redescoberta e 

miscigenação de sub-gêneros romanescos: a desenvoltura na diversificação 

das referências culturais e na utilização de técnicas literárias. 
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Uma autora que trabalha bastante essa questão é Inês Pedrosa. Suas personagens 

são majoritariamente femininas e enfrentam o mundo machista em que vivemos. Um 

exemplo é o romance Dentro de ti ver o mar (2012), em que a cantora de fado Rosa 

mantém um relacionamento abusivo com o livreiro casado Gabriel. O livro percorre o 

caminho para a libertação da mulher.  

Maria Velho da Costa também se insere nessa tradição, escrevendo 

principalmente sobre mulheres e defendendo seu grito de liberdade. Ademais, Myra 

certamente se enquadra nessa proposição, uma vez que subverte a linguagem pelo uso da 

paródia, da subversão dos contos maravilhosos e das inúmeras referências culturais e 

literárias apresentadas durante a narrativa. A autora se vale da linguagem para revelar a 

condição feminina. Para falar daquele que é sempre o outro, não se pode usar estratégias 

tradicionais, a saber, masculinas, por isso, por exemplo, o uso do maravilhoso.  

Claro é que há outras estratégias além desta que poderiam ter sido utilizadas, mas 

acreditamos que em Myra esse uso sirva para evidenciar a condição deplorável da criança 

que, diferente de uma princesa em um castelo cheio de súditos, vive em condição de 

mendicância, lutando cotidianamente para sobreviver ao lado de Rambô. É o maravilhoso 

subvertido, espelhado, feito para mostrar a crueza do mundo em relação aos seus 

excluídos. Barrento (2009, p. 91) esclarece: 

Mas talvez o traço mais evidente da obra de Maria Velho da Costa desde Maina 

Mendes seja a sua capacidade única de articular a experimentação linguística, 

estilística e formal com a centralidade de uma problemática social e a discussão 

ideológica, sem cedências a qualquer forma de instrumentalização e numa 

linha que, em outros registos, parece ser comum a muita literatura de mulheres 

das últimas décadas em Portugal. 

Mesmo dentro da centralidade social, Maria Velho da Costa não deixa de 

experimentar com a linguagem, com a sintaxe subvertida, mistura do vernacular com o 

coloquial e uso de palavras estrangeiras, fazendo de Myra uma obra do novo realismo 

português. 

Ainda, de acordo com a afirmação de Gusmão, que fala sobre as referências 

culturais, Myra, quando criança, carrega consigo um livro de sonetos de Camões. Já 

adolescente, ao ver uma barata no chuveiro, deixa de matá-la por ter lido A paixão 

segundo G.H., de Clarice Lispector. Essas referências servem para mostrar uma vida que 
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é arte. A garota, que afirma ser proibida de existir, existe e é também por meio da arte 

que constrói sua identidade, tanto quando se ficcionaliza com o cão Rambô quanto 

quando é educada por Mafalda e posteriormente por Orlando. 

Barrento (2009, p. 91) confirma que em Myra se propõe: 

uma rotura com todo o tipo de hierarquias e tem a capacidade de “maravilhar” 

o leitor, uma tal pluralidade parece emergir do próprio inconsciente da 

linguagem e vai buscar alimento às mais diversas fontes: tradições literárias ou 

mesmo esotéricas, diversos níveis da língua, sem hierarquias (do jargão 

intelectual à linguagem proletária, do balbucio infantil ao crioulo cabo-

verdiano, como acontecerá até hoje, com livros como Dores, contos de 1994, 

e Myra, o último romance da autora, de 2008, a oralidade e a linguagem de 

substrato realista, o pastiche e a paródia, a citação e a hommage (em Myra, por 

exemplo a Amar Um Cão, de Maria Gabriela Llansol). 

É por essa quebra de hierarquias que a obra começa como um conto maravilhoso, 

mas não pode ser proppiana. Maria Velho da Costa subverte as proposições do autor, 

criando um substrato realista que esgarça a aparente linearidade da obra. Sua forma, 

bebendo do maravilhoso e utilizando a metaficção, quebra com as amarras do romance 

tradicional, mas mesmo assim cria um efeito de realidade, porém uma nova realidade, ou 

melhor dizendo, um novo realismo, que brinca com a forma para evidenciar grandes 

questões sociais. Sobre a homenagem a Amar Um Cão, é importante ressaltar que, quando 

lê a obra que foi presente de Orlando, o narrador afirma que Myra não a compreendeu, 

mas a amou mesmo assim, o que mostra que, para Maria Velho da Costa, a arte vai além 

da razão, é fruição sensível também. 

Outra questão que não pode ser deixada de lado quando se trata do romance 

português contemporâneo é a metáfora da viagem. Desde as grandes navegações, o 

imaginário português se consolidou ao redor do tema, que foi importante na 

autoconstituição do país. Muitas obras foram elaboradas acerca do assunto, como Os 

lusíadas, de Camões (1572), e Mensagem, de Fernando Pessoa (1934). Na atualidade, 

essa visão de mundo continua forte, mas um pouco alterada, já que entra em cena também 

a questão da imigração/emigração, como se pode ver em Livro (2012), de José Luis 

Peixoto, o apocalipse dos trabalhadores (2008), e a máquina de fazer espanhóis (2010), 

de Valter Hugo Mãe. Myra não é diferente, ela vaga por Portugal buscando sempre o 

Leste, na tentativa de voltar para sua terra natal, a Rússia, aonde nunca conseguirá chegar. 

Esse fato demonstra a falta de lugar, tanto real quanto metafórica, em que a personagem 
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se encontra. A questão da viagem também pode ser encontrada em Saramago, Lobo 

Antunes e Inês Pedrosa.  

Sobre o romance português, Padovani (2016, p. 14) declara: 

Busca-se entender como se desenvolve a relação de Portugal com a migração 

[...] Tal abordagem faz-se necessária em consideração à presença de 

personagens pertencentes a diversas etnias e cujas representações culturais 

desestabilizam a noção de homogeneidade, relembrando e revisando as 

situações de diáspora no país português.  

Em Novíssima literatura portuguesa, Silva (2016, p. 8) afirma: 

Essa desnacionalização que acontece na literatura contemporânea portuguesa, 

deixando de lado um romance autenticamente centrado sobre os temas 

nacionais e que demarcavam uma cultura e uma literatura voltada sobre si 

mesma oferece ao homem português esse novo sujeito que se abre ao mundo 

e se torna cosmopolita, uma nova configuração ideológica.  

Podemos dizer que agora Portugal está no mundo, isso no sentido de que passa a 

tratar de questões pertinentes a todos e não só às do país. Esse dado não significa que o 

que pertence a Portugal desapareça, mas sim que, em um mundo cada vez mais 

globalizado, os grandes temas se tornam de todos.  

Myra se enquadra nessa proposição. É globalizada, conforme já afirmamos, mas 

também trata de questões portuguesas que são, ao mesmo tempo, cosmopolitas. É em 

Portugal que a garota é prostituída. É em Portugal que há brigas de rinha. É em Portugal 

que Orlando é assassinado. Todos esses acontecimentos poderiam se dar em qualquer 

lugar do mundo, mas ao colocá-los em seu país, Maria Velho da Costa chama a atenção 

para o que acontece nele. São questões de todos, e também questões portuguesas. 

Para Simões (2014), nas novas narrativas, os temas nacionais não desaparecem, 

mas começam a abrir lugar a temáticas multiculturais. Afirma (2014, p. 9) que “Vários 

romances contemporâneos tecem as suas histórias em torno da emigração ou da 

imigração, muitas vezes juntando ao lado do trágico o tema da violência”.  Nada mais 

próximo do que o que ocorre com Myra, imigrante ilegal vinda da Rússia, que sonha em 

voltar para sua terra natal e que sofre diversas violências ao longo da vida. 

A obra de Maria Velho da Costa também aborda “a reflexão do sujeito sobre sua 

permanência no mundo” (SILVA, 2016, p. 9). Myra não apenas vive, mas pensa sobre 
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esse viver e afirma ser proibida de existir. Isso demonstra que sabe de sua condição 

ex(cêntrica) na realidade a qual pertence, tema tratado de modo muito claro na obra. 

Pode-se dizer que Myra é uma literatura-mundo, ou seja, extrapola os limites de 

Portugal, não só por ser a personagem russa, mas também porque aborda temas 

pertinentes a todos os países. São problemas que o mundo enfrenta, que não podem ser 

esquecidos, como se não fossem importantes ou inexistentes. E não é só Myra quem 

representa essa força narrativa, Orlando, seu salvador, é um ser cosmopolita. A 

personagem também está presente no livro Irene ou o contrato social, de Maria Velho da 

Costa (2000) e nas duas obras viaja pelo mundo, sem lugar específico. O fato de ser pardo 

é outro fator que evidencia sua falta de lugar, pois, para a sociedade, não é nem um nem 

outro, assim como Myra. Padovani (2016, p.28) afirma: 

(...) é o fato de as representantes do Leste Europeu serem vistas como “as 

outras mulheres europeias” e de que sua presença está elencada à associação 

dos estrangeiros à marginalidade. A perspectiva de indesejáveis auxilia no 

processo de ilegalidade dessas pessoas nos novos países e fragiliza a condição 

feminina nos deslocamentos justificando a sua vulnerabilidade. 

É o que ocorre com Myra, cuja vulnerabilidade na condição de criança e ainda ser 

à margem a leva à escravidão sexual. 

Outra questão que muito se discute na atualidade é a diferença entre o romance 

comercial e o de arte, Real afirma (2012, posição 466) que  

O romance como obra de arte, diferentemente, deixa a mente e a sensibilidade 

do leitor em estado de choque emotivo, subvertendo-lhe algumas das suas 

certezas cristalizadas, levantando-lhe um contínuo de interrogações 

existenciais (a que não compete o romance – como toda obra de arte – 

responder) (...). 

Choque emotivo e interrogações existenciais, acreditamos que seja isso o que 

acontece em Myra durante toda a obra. Principalmente, em relação à questão do suicídio 

de Myra e Rambô, afinal, de modo geral, vê-se tal ato como uma tragédia, entretanto, a 

narrativa é construída para que ele possa ser visto como um ato de rebeldia contra uma 

sociedade que não os aceita, bem como um ato de liberdade. Isso vai ao encontro de 

Gomes (1993) quando afirma que o romance português contemporâneo é combativo. 

Myra mostra a realidade dura da mulher imigrante ilegal e deixa a cargo do leitor pensar 

sobre essa condição. 
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Ainda segundo Real (2012), nas décadas de 80 e 90, criou-se um novo cânone. 

Isso foi feito pelos novos críticos literários da época, que favoreciam uma literatura mais 

cosmopolita e menos engajada com o nacionalismo português, o que era privilegiado 

durante a ditadura. Acreditamos que Maria Velho da Costa esteja dentro dessa nova 

tradição, tanto pelo seu experimentalismo com a linguagem quanto pelo caráter 

cosmopolita de sua obra, o que pode ser apreciado em Myra.  

Para Real (2012, posição 747-756), o romance português na atualidade “não visa 

ensinar nada a ninguém”, tão pouco “possui uma doutrina filosófica enformadora dos 

seus textos (...) não sacraliza nenhum Deus (...) não denuncia nenhum Demónio (...) não 

ostenta nenhuma bandeira nem combate outra adversa”. Ao contrário do que pode 

parecer, ele não desmerece o “romance de escrita de resistência política” (REAL, 2012, 

posição 756). Acreditamos que Myra se enquadra nessas concepções, a obra não é 

panfletária, mas é inegável seu caráter de denúncia em relações às grandes questões do 

mundo de hoje, mesmo assim as questões estéticas não são abandonadas. A subversão do 

maravilhoso, a metaficção e a paródia são utilizados para descrever uma dura realidade, 

mas a autora não se esquece do caráter estético que uma obra deve ter. Joga, então, com 

as tradições literárias subvertendo-as e criando um romance que pertence ao novo 

realismo português.  

 Real (2012, posição 765-790), criticamente comprometido com o romance 

português, ainda afirma: 

(...) o romance português nos últimos 30 anos (1980-2010) foi atravessado por 

três vagas estéticas: 1. 1974-198: instauração de um novo cânone literário (...) 

2, 1980-1999: modernização europeia do romance português (...) recuperando 

o estilo realista, evidenciando o fragmentarismo como forma plural de 

composição do texto (...) 3. 2000-2010: cosmopolitização do romance 

português por via da nova narrativa portuguesa (...) dotados de uma visão 

estético-lúdica da escrita romanesca e de uma escrita menos vernacular. 

 Myra está nessa tradição. Seu estilo bebe do maravilhoso e utiliza a paródia e a 

metaficção, o que torna a obra plural. Há a cosmopolitização: Myra é uma imigrante ilegal 

russa, Orlando um enteado de embaixador muito viajado, além, é claro, de todos os temas 

não pertencentes apenas à realidade portuguesa, mas à mundial. Também há a questão 

lúdica. Em Myra, há várias referências à cultura pop, bem como à chamada alta cultura.  

Real (2012) observa que atualmente o romance português carece de unidade 

estética. Há os líricos, os irônicos, os socialmente realistas, os góticos, os surrealistas e 
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os feministas. Myra certamente se enquadra nas categorias socialmente realista, a bem 

dizer, do novo realismo, e feminista, já que produz uma literatura de denúncia e fala tão 

bem da condição feminina. Mas ela vai além ao empregar a linguagem coloquial, os 

termos em inglês, bem como as novas expressões estéticas construídas a partir da 

subversão do conto maravilhoso, do uso da metaficção e da paródia. Para o autor, essa 

multiplicidade forçará o estabelecimento de um novo cânone. Ele também diz que no 

cânone atual se destaca a intertextualidade e a fragmentação, ambas características de 

Myra. 

O autor ainda menciona três tensões estéticas que podem ser encontradas no 

romance português desde a década de 1960. A primeira delas é a identidade nacional 

versus o cosmopolitismo. No primeiro, 

(...) o escritor reivindica uma pertença forte à língua portuguesa e aos valores 

espirituais emergidos ao longo da História de Portugal; pelo primeiro 

identifica-se com o território e o tempo singulares da identidade nacional 

portuguesa (...) (REAL, 2012, posição 855). 

 No segundo, “(...) reivindica o legado filosófico, espiritual e estético da Europa 

(...)” (REAL, 2012, posição 857). Myra se enquadra no cosmopolitismo, afinal, trata de 

uma imigrante ilegal russa e de questões caras a toda a humanidade. Tal cosmopolitismo 

está em consonância com o que afirma Real (2012) quando diz que o cosmopolitismo, no 

século XXI, está completamente cristalizado na produção literária portuguesa. 

 A segunda tensão encontra-se entre classicismo versus contemporaneidade: 

(...) a partir dos romances publicados na década de 80, a língua portuguesa 

culta e vernacular é substituída de um modo dominante pela utilização 

pragmática, mundana e jornalística da língua (...) (REAL, 2012, posição 937).  

Myra também se situa na segunda etapa, com seus referenciais à cultura pop e 

com o uso de palavras de língua inglesa na narrativa. 

A terceira tensão diz respeito ao realismo versus psicologismo. Real (2012) afirma 

que o estilo realista, que seria uma transfiguração da realidade social para a narrativa, 

domina nos romances portugueses da atualidade. O psicologismo seria uma aproximação 

do texto a um estilo surrealizante. Nesse caso, Myra, como a maioria dos romances 

portugueses, encontra-se na esfera realista-surreal. Apesar de beber do maravilhoso, a 

história expõe uma realidade social devastadora, tanto para a sua protagonista, quanto 
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para a humanidade, mas isso é feito por meio da subversão do maravilhoso, da metaficção 

e da paródia, o que reforça sua característica surreal. 

 Partindo da análise de Real (2012) e dos outros autores citados, podemos dizer 

que Myra se encontra dentro deste momento presente histórico tanto por sua temática 

quanto por sua subversão da linguagem, sua abordagem da condição feminina e pela 

presença de questões sociais.  

Sobre o romance português, podemos perceber que assumiu novas formas de 

narrar e intensificou outras para se adequar à nova realidade vivida no país. Como dito 

anteriormente, ele se tornou mais combativo e acrescentou temas mais prementes no novo 

contexto mundial, como a imigração e a condição feminina. Houve também um 

movimento de separação entre os artistas, de modo que cada um escreve de uma forma, 

sem filiações a escolas literárias e de maneira muito plural entre si. É por isso necessário 

encontrar novas formas de analisá-los a partir de sua nova configuração. 

Myra adota essa nova forma de narrar, é uma obra combativa que aborda temas 

prementes do contexto mundial, como a imigração e a condição feminina. Tudo isso sem 

se esquecer do trabalho com a linguagem, situando-se nos moldes do novo romance 

realista português. 

 

1.3. Um breve caminhar pelas obras de Maria Velho da Costa  

 

A obra de Maria Velho da Costa perpassa diversas décadas e fazeres literários. 

Suas principais obras publicadas são: O lugar comum (1966), Maina Mendes (1969), 

Ensino primário e ideologia (1972), Novas cartas portuguesas (1972), com Maria Teresa 

Horta e Maria Isabel Barreno, Desescrita (1973), Cravo (1976), Português; Trabalhador; 

Doente Mental (1977), Casas pardas (1977), Da rosa fixa (1978), Corpo verde (1979), 

Lucialma (1983), O mapa cor de rosa (1984), Missa in Albis (1988), Dores (1994), com 

Teresa Dias Coelho, Irene ou o contrato social (2000), O amante do Crato (2002), O 

livro do meio (2006), com Armando Silva Carvalho e Myra (2008). Dado o tempo e o 

percurso de sua produção, observa-se grande movimento em sua obra, ou seja, alterações 

estéticas. 
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Segundo Valentim (2000), O Lugar comum (1966), livro que reúne cinco contos, 

apresenta o pensamento crítico e criador de Maria Velho da Costa, que será consolidado 

em obras posteriores. Nele, seus principais conceitos estéticos já estão em pauta. No 

trecho da obra selecionado pelo autor, transparece o amor e o valor imbrincados pela 

palavra: 

Não tanto as palavras, mas a justa adequação delas a tudo o que escolhia, ou 

se abandonava a considerar, ganhava uma qualidade de inteireza pesada, de 

revelação, o que lhe parecia de importância maior não esquecer (COSTA, 

1966). 

Seu primeiro romance, Maina Mendes (1969), é bastante experimental e explora 

a temática feminina, escancarando o machismo português conservador. Segundo 

Monfardini (2004, p. 18), a autora apresenta 

a trajetória da personagem homônima desde sua infância até a velhice, 

englobando três gerações: a dela própria, a do filho e a da neta. O romance se 

estrutura em três grandes partes, cada uma configurando uma geração: a 

primeira, intitulada “A Mudez”, focaliza a vida de Maina Mendes; a segunda, 

intitulada “O Varão”, centraliza-se em seu filho Fernando Mendes; e a terceira 

intitulada “Vaga”, gira em torno da neta Matilde.  

Como em Myra, há a presença da intertextualidade e da ironia, as quais exigem 

do leitor maior posicionamento frente à obra. 

Ensino primário e ideologia (1972) é um ensaio em que a autora analisa e 

desmonta o trabalho de dominação simbólica da ditadura, mostrando como Maria Velho 

da Costa, mesmo em obras de não ficção, deixa clara sua posição política e ideológica 

contra as opressões. Esses temas também perpassarão sua obra. 

As Novas Cartas Portuguesas (1972), obra publicada em conjunto com Maria 

Isabel Barreno e Maria Teresa Horta, é romance experimentalista que explicita a condição 

da mulher na sociedade e que foi apreendido três dias após seu lançamento pela ditadura 

salazarista. Sobre o contexto histórico, os críticos Jesus & Bernardo (2006, p. 33-34) 

afirmam: 

Havia muitas organizações com o objetivo de estabelecer a ordem e educar a 

população portuguesa, na tentativa de perpetuar, principalmente, ideologias 

que atribuíam à mulher a condição de assujeitamento, o que foi fortemente 

estabelecido pelo Estado e pela Igreja, reforçando-se a dominação e a 

supremacia masculina, o que, consequentemente, acarretou a repressão sexual 

e social das mulheres através das heranças patriarcais e da hierarquização 

sexual. 
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Nesse sentido, as três Marias escrevem uma obra que visa a combater essas ideias 

e “diretrizes” da ditadura com o objetivo de explicitar a liberdade social e sexual 

feminina, indo de encontro à moralidade imposta, usando principalmente o erotismo para 

tal. 

Essa temática também é trabalhada na linguagem, “com hibridismo, intercessão 

temporal paródica e presentificação do passado” (JESUS & BERNARDO, 2006). Um 

aspecto interessante da obra é que nunca se sabe quais das três escreveu o quê, fato que 

também mostra a problemática da autoria, uma vez que as Novas Cartas Portuguesas são 

escritas a seis mãos, misturando-se num emaranhado de vozes feministas. 

Sobre essa obra, a mais estudada de Maria Velho da Costa, é impossível negar a 

relação com o livro Cartas portuguesas, que trata de Mariana Alcoforado, uma freira 

enclausurada, impedida de viver e expressar sua vida, seu erotismo e suas angústias senão 

pela literatura. 

Desescrita (1973) é uma reunião de crônicas jornalísticas, em que Mesquita 

(2020) vê um ponto de virada entre a escrita anterior e a posterior de Maria Velho da 

Costa. Como exemplo, ele cita um texto em que a autora discorre sobre seu primeiro 

romance, Maina Mendes, e repensa a personagem: “menina essa não percebia nada de 

nada com tanta força ou percebia tudo tão bem doutra maneira, que dava um salto para 

fora do ser menina” (Costa 1973, p. 72). 

Cravo (1976) também é um livro de crônicas e segue pelo mesmo caminho de 

Desescrita. Monfardini (2004) considera a obra uma indagação sobre o processo de 

escrita e cita Maria Velho da Costa: “Que escavação e achamento e ainda voo e voo são 

só preparação. Tu ainda não hás, nem, nem nós jamais. Nem saberás que te profiro, se o 

ti, ou esse outro” (COSTA, 1976, p. 11). A frase aparentemente enigmática remete ao 

terceiro capítulo desta dissertação, em que discorremos sobre a qualidade de espelho, de 

si mesmo como outro de Myra e Rambô. Parece-nos que neste ponto está a semente do 

que se tornará a unidade dos dois protagonistas de Myra. 

Português; Trabalhador; Doente Mental (1977) reúne um conjunto de entrevistas 

concedidas pela escritora, entre 1972 e 1974, para seu curso de Grupo-Análise da 

Sociedade Portuguesa de Neurologia e Psiquiatria, com doentes do hospital Miguel 

Bombarda. A análise das referidas entrevistas levou-a, no entanto, a produzir uma visão 
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sobre as condições de existência desses doentes e a função social e política dos hospitais 

psiquiátricos. Essa obra novamente revela a força do viés social da escritora. 

Casas Pardas (1977) entra na fase do registro dos anos setenta, ainda sob a 

ditadura, mas que está prestes a acabar. Sua narrativa é linear, influenciada pelo romance 

modernista e, segundo Mesquita (2014, p. 64), 

está estruturado primariamente em volta de quatro sequências triádicas 

de “casas”, cada uma delas atribuída a uma das três figuras principais 

do romance (Elisa, Mary e Elvira), sendo que, a separar rigorosamente 

esses trios, há uma “terça casa”, capítulo fulcral e como que uma mise 

em abyme teatral (aliás, dividida em três atos) do próprio romance. 

As personagens, com nomes que são variações de Elisa, procuram ocupar lugares 

que a sociedade não lhes destina. Elisa assume sua vocação de escritora, numa 

autorreferencialidade que demonstra justamente esse papel combativo e desafiador de 

uma sociedade machista. 

Da rosa fixa (1978) é um livro de poemas. Não encontramos estudos acerca da 

obra. Apenas a citação de um fragmento de um poema: 

Não foi nunca o lugar que tu buscaste, mas a passagem intérmina, minha vida 

que não descrevo – chamo.  

Embora pequeno, esse trecho de poema evidencia a relação da autora com a 

linguagem. 

Corpo Verde (1979) é formado por 23 versos de Maria Velho da Costa e 8 

desenhos de Júlio Pomar. Para Floquet (2016), na obra, a palavra e a imagem se juntam 

para criar um objeto estético dedicado à experiência sexual. Ainda para o autor, as 

dicotomias e hierarquias entre masculino e feminino, atividade e passividade, material e 

espiritual, são subvertidas, destacando-se a descontrução da problemática do olhar 

masculino. Essa desconstrução também acontece em Myra, na relação da garota com 

Orlando. É verdade que, em parte da narrativa, ele tem a função de tutor, mas, quando os 

dois se tornam amantes, a igualdade entre eles é instituída. Isso se evidencia pelo fato de 

Orlando não ter falo, membro que representa a supremacia do homem sobre a mulher. 

Sua ausência permite, simbolicamente, que os dois se tornem iguais. 

Lucialima (1983) conta a história de uma menina cega que tem interações com o 

ser imaginário, Eukié. Para Mesquita (2013), trata-se de uma infância radical e do 
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aprendizado linguístico e discursivo, sendo os encontros dos dois protagosinstas 

momentos de construção de um mundo fértil e expansivo. Aqui também é possível fazer 

uma relação com Myra, já que seu relacionamento com Rambô é o que enriquece a obra 

e a torna múltipla e plural.  

O mapa cor de rosa (1984) é um livro de cartas escrito enquanto Maria Velho da 

Costa vivia em Londres. Ele expressa o deslocamento da autora e trata de diversos 

assuntos cotidianos. É sua visão da Europa como uma massa de cidadãos acríticos, sem 

desejo de autodeterminação. Ela enxerga uma atitude servil e consumista, com 

consequências devastadoras para a sociedade. Aqui, mais uma vez, enxergamos a veia 

social que perpassa toda a obra da autora. 

Missa in Albis (1988) conta a história da Revolução dos Cravos de forma indireta. 

O romance trata do pré, do durante e do pós-revolução por meio dos olhos de Sara, 

representante do processo revolucionário. A personagem acaba por falecer “ante o 

cumprido” da revolução. Essa obra não é linear e, como Myra, é bastante combativa, tanto 

contra os padrões socioculturais quanto em relação à linguagem, já que se utiliza da 

subversão de gêneros canônicos para criar uma obra bastante atual. 

Dores (1994) é um livro de contos que, segundo Macedo (2012), cria uma 

disrupção da identidade feminina como moldada pelo patriarcado, utilizando-se de 

estereótipos para os subverter e parodiar de modo a perturbar os valores tradicionais. Essa 

estratégia também será encontrada em Myra, que subverte e parodia o conto maravilhoso 

para criar uma heroína que escolhe a independência e a autonomia, mesmo que isso acabe 

lhe custando a vida. 

Irene ou o contrato social (2000) conta a história de Orlando, um playboy muito 

rico que se apaixona pela atriz Racquel ao vê-la se apresentar. Ele a conquista, e a família 

se torna muito próxima, tanto é que, quando Racquel se muda para os Estudos Unidos 

para perseguir sua carreira e sua mãe é diagnosticada com uma doença que não é 

nomeada, mas, ao que tudo indica, é Alzheimer, Orlando, a seu pedido, aplica-lhe uma 

injeção no calcanhar, libertando-a de sofrer as agrugras da enfermidade. É importante 

dizer que o Orlando de Irene ou o contrato social é o mesmo de Myra, mas, no segundo 

romance, ele é um homem muito mais maduro, marcado pela vida, deformado 

fisicamente, sem o seu falo, e, por esses fatores, pode ter um relacionamento com a 
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protagonista diferente daquele que tinha com Racquel. No primeiro caso, ela era seu 

bibelô. No segundo, ela é sua igual. Igualdade representada simbolicamente pela falta do 

falo, objeto de obsessão e dominação masculina. 

O amante do crato (2002) é uma coletânea de contos que, segundo Monfardini 

(2004), promove a rarefação do enredo, como se fossem histórias suspensas, havendo 

algo de insubstancial no que é contado, como se fossem criadas atmosferas diáfanas que 

lembram o processo associado à memória. 

O livro do meio (2006) é uma obra que consiste da correspondência de Maria 

Velho da Costa e Armando Silva Carvalho. Fala sobre Deus, pátria, família, todos 

revisitados pelos autores. Eles mantêm os nomes das pessoas de que falam, numa atitude 

ousada. Discorrem também sobre infância, leituras e notícias cotidianas. É a amizade de 

dois grandes autores exposta a quem desejar lê-los. A temática entre a vida e a arte está 

presente, como diz a autora “Eu não creio que a vida tenha de dar de comer à arte é mais 

bem o contrário” (COSTA, 2006, p. 153). Essa passagem faz pensar na relação da autora 

com a literatura, que parece ser: a arte faz a vida, e não o contrário. 

Myra é o tema desta dissertação, mas, para além do que se falou e se falará aqui, 

há muito mais, tendo em vista que este é um livro rico. Por isso, trazemos a visão de 

Floquet (2010), para quem a obra pulveriza diversas dicotomias: homem/mulher, 

português/estrangeiro, humano/animal, eliminando conflitos de poder e exclusão, criando 

assim um sentido de igualdade e reforçando a importância do viés social da autora. 

           Ao chegar ao século XXI, Maria Velho da Costa continuou a produzir, sempre 

procurando estimular o leitor a pensar sobre o mundo. É o que acontece com Myra. 

Acreditamos que a subversão do conto maravilhoso mostre a condição feminina de uma 

criança e adolescente que não tem lugar no mundo. Também acreditamos que o novo 

realismo crítico que permeia sua obra mistura-se com o fantástico que o acentua, criando 

assim, para o leitor, o papel de pensar o mundo, principalmente, em relação à questão do 

poder e do status quo. 
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Capítulo 2 – A identidade em Myra: tempos líquidos e metaficção 

 

Este capítulo trata da construção da identidade de Myra por meio das reflexões de 

Bauman, a partir de suas concepções de identidade e tempos líquidos. Reflete também 

sobre a subversão do conto maravilhoso como paródia, e sobre a ficcionalização dos 

protagonistas como estratégia metaficcional. 

 

2.1. A identidade de Myra em tempos líquidos 

 

Zygmut Bauman (1925-2017), em sua obra Identidade, originária de uma entrevista 

concedida ao jornalista italiano Benedetto Vecchi, afirma que 

a “identidade” só nos é revelada como algo a ser inventado e não descoberto; 

como alvo de um esforço, “um objetivo”; como uma coisa que ainda se precisa 

construir a partir do zero ou escolher entre alternativas e então lutar por ela e 

protegê-la lutando ainda mais – mesmo que, para que essa luta seja vitoriosa, 

a verdade sobre a condição precária e eternamente inconclusa da identidade 

deva ser, e tenda a ser, suprimida e laboriosamente oculta (BAUMAN, 2005, 

p. 21-22).  

Também, em Tempos líquidos, Bauman (2007, p. 7) sustenta que “passamos da 

fase ‘sólida’ da modernidade para a ‘líquida’”. Para o autor, isso significa que antes 

possuíamos estruturas que limitavam as escolhas individuais, também as instituições 

como Igreja, Estado e Família, que asseguravam a repetição de rotinas, agora perderam 

força e, por isso, não podem mais manter sua forma por muito tempo, ou seja, se 

dissolvem muito rapidamente.  Isso faz com que a ideia de permanência se perca, também 

se perde a ideia de pertencimento, já que ambas estão conectadas. Os indivíduos nos 

tempos líquidos não têm um lugar a que pertencer, pois o mundo é cada vez mais fugaz, 

o que torna a questão da identidade um problema. Sem os parâmetros que antes a 

definiam, como conquitá-la nos tempos líquidos?  

No romance Myra, a personagem não está atrelada ao poder da Igreja, do Estado 

ou da Família. Ela vive sem rumo e sem lugar e, para tentar manter sua identidade, busca 
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voltar à sua terra natal, da qual foi tirada à força para ser escravizada sexualmente ainda 

criança. Quer voltar à Rússia, reencontrar a avó e ter uma vida normal. Porém, isso não é 

mais possível porque ela é uma personagem globalizada, o que, de acordo com Bauman 

(2007), é o que acontece no mundo líquido, em que o mercado controla as pessoas. A 

escravidão sexual é um exemplo que a obra oferece sobre a problemática. Para seus 

captores, Myra nada mais é do que mercadoria, um bem capaz de gerar lucro. O mesmo 

ocorre com Rambô, visto como um cão de rinhas, feito apenas para levar dinheiro a seus 

donos. É importante ressaltar, todavia, que a personagem luta com todas as suas forças, 

contra a sua situação e a de Rambô, o que a torna sólida. É em seu relacionamento com 

Rambô e pela constante proteção de seu nome e seu passado que Myra encontra o porto 

seguro que falta aos indivíduos de acordo com Bauman (2007). E é por causa desse 

relacionamento que a garota consegue criar e manter sua identidade. Sem o cão, ela não 

fugiria de sua situação inicial e sem ele, Myra não se recusaria a voltar a ela no desfecho 

trágico da obra.  

Para Bauman (2005), não há uma única definição de identidade, pois, como tudo 

no mundo moderno, ela é fluida. Reforça ainda que a identidade não é inerente ao ser, 

mas fruto de escolha e luta, e que definições atribuídas ao homem não são mais aceitas 

como naturais, pois cabe ao próprio homem aceitá-las ou combatê-las.  

Em Myra, a protagonista altera seu nome e seu passado em cada nova etapa da vida. 

O romance aborda o múltiplo que toma o lugar do uno, não só no que tange à identidade, 

mas também no que tange às experiências das personagens, que se repetem com pequenas 

alterações. A repetição exata de frases em diferentes momentos da narrativa, bem como 

o uso de expressões minimamente alteradas também revelam o caráter paradoxal e 

múltiplo da obra. Por exemplo, após selar seu pacto de sangue com Rambô, na tentativa 

de assegurar-lhe de que tudo ficará bem, Myra afirma que “Há sempre mais maus que os 

maus.” (COSTA, 2008, p. 14). Quando Rambô quase morre afogado tentando pegar os 

gansos e é salvo por Orlando, Orlando diz “Há sempre mais maus que os maus, Ivan. 

Mais terríveis que os temíveis” (COSTA, 2008, p. 111). E, finalmente, a gata Brunilde 

diz “Há sempre mais maus que bons, mesmo no fundo do coração dos bons” (COSTA, 

2008, p. 162), em relação à proibição de Rambô em participar da noite de núpcias do 

jovem casal. Fica claro o caráter cíclico e de antecipação da obra, que utiliza esse recurso 

para mostrar como tudo se repete, ao mesmo tempo que nada é igual a si mesmo.   
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Bauman (2007) também fala sobre a prevalência do medo na sociedade, presente 

devido à instabilidade a que a vida humana se reduziu.  As frases que se repetem em 

Myra, por exemplo, expõem essa questão, afinal, ninguém gosta de saber que há maldade 

no mundo, todos prefeririam esconder-se dela ou até mesmo fingir que ela não existe. Em 

Myra, o medo é uma constante. Os dois protagonistas passam boa parte da narrativa 

vagando por Portugal, mas evitam cidades, pois sabem que, em sua condição de 

mendicância, de criança e cão de rinha, são vulneráveis. É por isso também que, sempre 

que encontram alguma personagem, inventam nomes e histórias diferentes para si, na 

tenativa de se protegerem de um mundo que os ameaça. Essa é uma escolha que fazem 

para sobreviver.   

Bauman retoma a identidade para dizer (2005) que sua busca é uma tarefa 

impossível de ser realizada em “tempo real”, que talvez possa ser realizada na infinitude. 

Para o autor, inerente à ideia de identidade é o desejo de conciliar contrários: “(...) 

diferentes, mas os mesmos; separados, mas inseparáveis; independentes, mas unidos” 

(BAUMAN, 2005, p. 16). Uma das grandes causas de angústia no mundo moderno é a 

possibilidade aparentemente infinita de escolha, com a qual o indivíduo se depara, 

associada ao conhecimento de que será impraticável vivê-la de modo pleno. É por isso 

que as identidades do mundo contemporâneo não podem ser realizadas, há um paradoxo 

em sua própria definição.  

Escolher-se como indivíduo, inimaginável no passado, tornou-se o único caminho 

possível no mundo contemporâneo. Nesse caminho, o desejo de tudo e o 

comprometimento com o nada prevalecem. Bauman (2005, p. 91) entende que uma 

grande preocupação dos indivíduos na atualidade é “(...) qual das identidades alternativas 

escolher e, tendo-se escolhido uma, por quanto tempo se apegar a ela”. Fica claro que a 

identidade não é mais permanente na vida do sujeito, mas é algo que ele transforma de 

acordo com a sua vontade.  

No romance de Maria Velho da Costa, as duas personagens centrais, Myra e 

Rambô, são seres à margem em diversas camadas, Myra é uma imigrante ilegal, é uma 

escrava sexual, é uma criança sem voz na sociedade, é uma mendicante. Rambô é um cão 

de rinha fugitivo, é dócil, é também mendicante. Eles existem apenas no submundo, 

participando de atividades ilícitas: ela é uma criança que "trabalha" em um bordel e ele é 
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um campeão de rinhas. Quando se rebelam contra essa existência, tornam-se fugitivos, 

proibidos da vida em sociedade e dissidentes do submundo.  

Nesse ponto, são muito parecidos com os fugitivos descritos por Bauman (2007, p. 

43), 

(...) são, além de tudo, privados do apoio de uma autoridade de Estado 

reconhecida que possa colocá-los sob sua proteção, fazer valer seus direitos e 

interceder em seu favor junto a potências estrangeiras. Os refugiados são 

pessoas sem Estado (...). 

Para Bauman (2007), os refugiados perdem seu lugar, pois são expulsos de seus 

locais de origem, e têm sua entrada em qualquer outro proibida. A questão da inclusão e 

da exclusão já está presente em todo o globo, como “lixo humano” sendo produzido por 

toda parte. 

Esse é um problema social, não apenas individual, questão da sociedade 

contemporânea que Maria Velho da Costa explicita em suas personagens. Myra e Rambô 

se encaixam na definição de lixo humano de Bauman. No entanto, a autora do romance 

dá às suas personagens características que as humaniza. Rambô é um cão que fala e pensa 

para Myra, além de amá-la com completa devoção. Myra, além de retribuir o amor de 

Rambô, também ama a arte, que na obra tem o poder de salvar, tanto que, quando 

capturada pela derradeira vez, diz aos seus sequestradores “Odeio gente que se mete com 

a literatura e depois não a sofre” (COSTA, p. 210), deixando clara sua relação com a arte 

que, para ela, é vida. 

No entanto, essa relação não muda a condição empírica das personagens, que 

roubam para sobreviver, procurando manter-se longe dos centros urbanos. Durante o 

convívio com Orlando, podem aproveitar os benefícios do dinheiro, mas continuam à 

margem, não porque vivem sob a tutela do jovem herdeiro - ele procura eliminar as 

hierarquias tanto quanto possível -, mas porque vivem um período de sonho. A casa de 

Orlando é um lugar protegido do mundo real. Assim que decidem deixá-la, um clima 

sombrio se instaura no romance, prevendo o encontro desastroso com a realidade, diz o 

narrador "Uma insinuação de termo, era tudo. Uma tristeza insinuando-se." (COSTA, 

2005, p. 178), ou ainda "(...) presa de uma agitação angustiada, que, segundo ela, 

Brunilde, já deviam ter previsto, pelos sinais, há muito mais tempo." (COSTA, 2008, 

p.180). Ao partirem em direção a Lisboa, vislumbram a possibilidade de uma efetiva 

inserção, contudo, a realidade de sua condição se impõe e eles retornam à situação inicial, 
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ao que tudo indica, verdadeira de suas vidas. Myra e Rambô são seres à margem e todas 

as tentativas de fuga, que estão sempre acompanhadas de mudanças de nome, forma de 

se protegerem, mostram-se infrutíferas.  

Ressalte-se que Orlando é rico, e isso faz toda a diferença. Bauman (2007, 67) 

afirma que “a luta dos direitos pessoais foi estimulada pelo desejo dos afortunados”, que 

esperavam manter ou aumentar seu status. Desse modo, podemos pensar que Orlando só 

pode fornecer uma breve vida de sonho para Myra e Rambô porque tem dinheiro. Apesar 

de a personagem não ser uma antagonista, fica claro que o poder de compra pode se 

transformar em uma relação de poder, pois, para ter acesso à infinita possibilidade de 

escolha do mundo líquido é preciso ter dinheiro. “Selecionar os meios necessários para 

conseguir uma identidade alternativa de sua escolha não é mais um problema (isto é, se 

você tem dinheiro suficiente para adquirir a parafernália obrigatória)” (BAUMAN, 2005, 

p. 91). Assim, cria-se o sistema de exclusão. Dependendo de quanto dinheiro se tem, 

maior ou menor é o poder de escolha.  

No entanto, Maria Velho da Costa desconstrói essa dinâmica ao demonstrar como 

Orlando procura fazer de tudo para que haja uma vida de igualdade. Exemplo disso é a 

arquitetura de sua residência. Enquanto a casa de Mafalda era constituída de um grande 

edifício (sua casa) rodeado por diversos edifícios menores (a de seus empregados), 

representando uma tentativa de centralização e autoridade; a casa de Orlando é 

completamente assimétrica. A única coisa que se revela simétrica é uma árvore, que acaba 

sendo partida ao meio durante uma tempestade, mostrando, assim, a destruição das 

diferenças sociais. 

Refletindo sobre a questão do dinheiro e da possibilidade de escolha dos fugitivos, 

tudo torna-se bastante peculiar, pois Myra faz escolhas, mas todas parecem ser uma só, 

já que caminham para o mesmo desenlace. As possibilidades que se abrem na narrativa 

culminam num mesmo resultado, subjugadas por uma força maior. Por isso, é preciso 

pensar qual é a dimensão das escolhas dessas personagens e quais as implicações para a 

construção de suas identidades. Nessa reflexão, o status de excluídos da sociedade é 

determinante no destino de Myra e Rambô, visto que a gama de escolhas se dá de modo 

bastante restrito a fim de impossibilitar qualquer tipo de existência. Eles podem escolher, 

contanto que continuem a não existir e que não atrapalhem. Confirmam o que diz Bauman 

(2005, p. 58) “A ‘sociedade’ deseja apenas que você continue no jogo e tenha fichas 
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suficientes para permanecer jogando. Desse modo, escolhas só podem existir de acordo 

com as regras.” 

Para Bauman (2007), essas regras são muito claras. Nas cidades, há uma separação 

entre “nós” e “eles”. Como exemplo, cita os misteriosos estrangeiros que vagueiam. 

Como solução, há a separação e a manutenção da distância dos indesejáveis. Myra e 

Rambô, claramente os “eles” da sociedade de Bauman, são indesejáveis; são, como Myra 

afirma, proibidos de existir. Para o autor, é a presença de estranhos visíveis que gera 

incerteza, medo e até agressão. Essa presença, no entanto, é inevitável, apesar de todos 

os recursos que os “homens de bem” se utilizam para eliminá-la. Ela é impossível de se 

eliminar. Myra e Rambô são o exemplo disso. Tudo aquilo que a sociedade deseja 

invisibilizar se torna gritante na narrativa de Myra, que é uma história sobre os invisíveis, 

os proibidos de existir. 

É por isso que o enredo é construído de forma que o suicídio da protagonista seja a 

única saída possível desse círculo vicioso, já que todas as vezes que tenta ser algo além 

do que pode ser, Myra é devolvida aos moldes de sua não-existência. Tirar a própria vida 

transforma-se num ato de rebeldia e inconformismo, a única maneira de a garota ser como 

decide ser e não como preestabelecido por outros.  

Dizer que agora, no entanto, as identidades podem ser escolhidas (para alguns) não 

significa dizer que antes não havia escolha. Para explicar o que seria uma identidade fixa, 

mostrando vestígios que persistem até hoje, Bauman (2005, p. 17) utiliza o pensamento 

de Siegfried Kracauer sobre a ideia de comunidade. Existiriam duas, aquela em que todos 

vivem juntos de forma absoluta e aquelas em que há apenas ideias ou princípios em 

comum. A primeira comunidade é aquela que compõe a identidade nacional, em que os 

indivíduos são considerados como parte de um todo, nasceram no mesmo local e possuem 

um sistema de crenças comum. No mundo contemporâneo, esse tipo de comunidade perde 

sua força, já que a ideia de um Estado bem delimitado não é mais desejável, mas, mesmo 

assim, a nacionalidade ainda é um fator determinante na constituição do indivíduo. A 

outra comunidade, mais comum nos dias de hoje, refere-se à proximidade de ideais entre 

as pessoas. O feminismo pode ser usado como exemplo. Nem toda mulher é feminista, 

pertencer a esse grupo se trata de uma escolha que ultrapassa definições preestabelecidas 

como nacionalidade, etnia e classe social. Esses três valores são atribuídos ao sujeito no 

momento que ele nasce, definindo-o antes que possa escolher. Classe social e até mesmo 
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nacionalidade podem ser alterados, mas suas marcas de origem se mantêm, 

independentemente da vontade do indivíduo. Associar-se a grupos, como no exemplo do 

feminismo, é uma escolha razoavelmente livre e, caso o indivíduo não queira mais 

pertencer a esse tipo de comunidade, poderá deixá-la sem consequências. É disso que fala 

Bauman (2005, p. 19) quando afirma que  

As “identidades” flutuam no ar, algumas de nossa própria escolha, mas outras 

infladas e lançadas pelas pessoas em nossa volta, e é preciso estar em alerta 

constante para defender as primeiras em relação às últimas.  

Os indivíduos de hoje não aceitam nenhum tipo de limitação, querem ser livres 

para escolher e vivenciar tudo o que puderem.  Dessa forma procuram manter suas 

escolhas sempre abertas, querem estar sempre se movimentando por diversas 

experiências, sem se fixar em nenhuma.  

Buscamos, construímos e mantemos as referências comunais de nossas 

identidades em movimento – lutando para nos juntarmos aos grupos 

igualmente móveis e velozes que procuramos, construímos e tentamos manter 

vivos por um momento (...) (BAUMAN, 2005, p. 32).  

Myra é uma imigrante ilegal e por isso já não pertence à sua comunidade primeira, 

seu sonho de voltar para casa não passa disso, um sonho que não poderá realizar. Ela está 

à deriva, procura apenas sobreviver, e a nostalgia do lar perdido está sempre presente. Em 

Rambô, ela parece encontrar o segundo tipo de comunidade. Eles são feitos da mesma 

matéria e, em diversas passagens da narrativa, a comunhão quase que absoluta entre os 

dois é enfatizada, a começar por seu primeiro encontro, em que vivenciam uma situação 

muito semelhante, na qual ambos são extremamente vulneráveis, marcados pelo sangue, 

fugitivos “Vamos, irmãozinho (...)” (COSTA, 2008, p. 15). O mantra dos dois, repetido 

em diversos momentos do romance, também deixa claro o relacionamento que os coloca 

como parte de um todo: “Manha e força, força e manha, o sangue puxa o sangue, 

irmãozinhos” (COSTA, 2008, p. 42). “Sou eu agora a tua gémea, Rambô” (p. 55). Ou 

ainda em “Alguém nos há-de apanhar, nem que seja mortos. Mas aí, vamos ambos os 

dois. O cão assentia. Ambos os dois, parecia-lhe bem.” (p. 56). Até mesmo a repetição 

das palavras "ambos os dois" enfatiza a condição de unidade (pautada pelo múltiplo) de 

Myra e Rambô. No primeiro encontro com Orlando, fica ainda mais clara sua união 

sagrada, quando ela afirma que Rambô é seu pai, seu filho e seu espírito santo. 

A comunidade composta por Myra e Rambô é o oposto das comunidades guarda-

roupa mencionadas por Bauman (2005, p. 37) 
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As comunidades guarda-roupa são reunidas enquanto dura o espetáculo e 

prontamente desfeitas quando os espectadores apanham os seus casacos nos 

cabides. Suas vantagens em relação à "coisa genuína" são precisamente a curta 

duração de seu ciclo de vida e a precariedade do compromisso necessário para 
ingressar nelas e (embora por breve tempo) aproveitá-las. 

Myra, nesse aspecto, pode efetivamente pertencer a algo e ter seu porto seguro, 

diferentemente da maioria dos indivíduos a sua volta 

Já que os grandes portos foram fechados ou privados dos quebra-mares que 

costumavam torná-los seguros, os infelizes marinheiros ficarão propensos a 

construir e cercar os pequenos refúgios onde podem ancorar e depositar as suas 

destituídas e frágeis identidades. Não confiando mais na rede de navegação 

pública, eles guardam com desconfiança o acesso a esses refúgios privados 

contra todo e qualquer intruso (BAUMAN, 2005, p. 53). 

A ela falta o que muitos almejam nos tempos líquidos, que é essa aparente 

possibilidade infinita de escolha proporcionada pelas comunidades guarda-roupa, mas 

possui algo perdido na contemporaneidade, que é desejado e temido pelos indivíduos – 

permanência e solidez. O refúgio de Myra é Rambô, com ele, mesmo à deriva imposta 

por sua condição, ela se salva de estar à deriva interna, situação da maioria das pessoas 

nos dias de hoje. 

 “Uma identidade coesa, firmemente fixada e solidamente construída seria um 

fardo, uma repressão, uma limitação da liberdade de escolha” (BAUMAN, 2005, p. 60). 

Isso significa que aquilo que é permanente é sempre preterido em face do fugaz, tornando 

um problema na construção e, antes mesmo, na definição da identidade.  

Afinal de contas, a essência da identidade – a resposta à pergunta “Quem sou 

eu?” e, mais importante ainda, a permanente credibilidade da resposta que lhe 

possa ser dada, qualquer que seja – não pode ser constituída senão por 

referência aos vínculos que conectam o eu a outras pessoas e ao pressuposto 

de que tais vínculos são fidedignos e gozam de estabilidade com o passar do 

tempo (BAUMAN, 2005, p. 74-75). 

Se para a definição da identidade são necessários vínculos, e o indivíduo de hoje 

não aceita nenhum tipo de permanência, a estabilidade necessária para a autoconstituição 

do eu se perde. Paralelamente, dizer que a pergunta “quem você é” só faz sentido se o 

“você” depende de escolhas que se possa fazer (BAUMAN, 2005, p. 25) parece 

evidenciar a impossibilidade de se ter uma identidade no mundo líquido, já que escolhas 

estão sendo feitas o tempo todo, sem deixar margens para qualquer tipo de permanência. 

Myra novamente é diferente nessa questão, pois possui em Rambô a estabilidade 

de que fala Bauman. É apenas pelo cão que ela decide fugir. Sem ele, talvez vivesse para 
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sempre como escrava sexual. E, quando fogem e estreitam seus laços cada vez mais a 

ponto de se tornarem quase um só, conseguem autoconstituir-se. Não são mais um eu que 

se perde, têm um ao outro. E um é a morada do outro. Um pertence ao outro. 

Relacionado à ideia de permanência, está o conceito de pertencimento. “A sensação 

de pertencimento foi destruída num mundo cada vez mais veloz e fugaz, fazendo com 

que a identidade se tornasse um problema para o homem nos dias de hoje” (BAUMAN, 

2005, p. 17). Nos tempos líquidos, em que as “âncoras sociais” – Família, Estado e Igreja 

– perdem sua força, a questão da constituição da identidade ganha destaque, pois os 

indivíduos precisam buscar um local ao qual pertencer, o que não era necessário quando 

essas instituições mantinham um controle rígido de seus membros.  

Num mundo em que o desprendimento é praticado como uma estratégia 

comum da luta pelo poder e da autoafirmação, há poucos pontos firmes da 

vida, se é que há algum, cuja permanência se possa prever com segurança. 

(BAUMAN, 2005, p. 74). 

Com o enfraquecimento das instituições, surge a consciência da impossibilidade do 

pertencimento pleno, o que causa desespero e angústia, “mas também se pode fazer desse 

fato de não ter escolha uma vocação, uma missão, um destino conscientemente 

escolhido.” (BAUMAN, 2005, p. 20).  

A questão do pertencimento (ou de sua falta, no caso da sociedade contemporânea) 

exposta por Bauman é significativa, pois é o que faz de Myra uma personagem singular 

no contexto dos tempos líquidos. Ela é uma imigrante ilegal sem raízes, que nunca voltará 

para casa nem reencontrará sua família, mas, em seu relacionamento com Rambô, 

encontra a solidez que falta a quase todos. A ligação entre os dois é inabalável, e a 

presença do fiel cachorro é a única constante positiva e desejada na vida da garota 

proibida de existir.  

Myra não tem casa, não tem família, não tem dinheiro, não tem a chancela da 

sociedade, para a qual só pode ser objeto de consumo e fonte de lucro alheio. Rambô, o 

outro de Myra, torna-se sua casa, sua família e seu ponto de equilíbrio. Assim, 

estranhamente, em sua vida inquieta, Myra possui "a estabilidade necessária para a auto 

constituição do eu que se perde" (BAUMAN, 2005, p. 25).  

O destino de Myra parece selado desde o início da narrativa de Costa (2008), com 

vários indícios de seu desfecho, conforme se observa em:  
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“Alguém nos há-de apanhar, nem que seja mortos. Mas aí, vamos ambos os 

dois. O cão assentia. Ambos os dois, parecia-lhe bem.” (p. 56)  

“Mas não. O jovem patrão era um bom patrão, sábio. Pena que fosse morrer 

tão cedo.” (p. 112)  

“E foi recebendo prendas, na abertura do seu décimo sétimo ano de vida, 

mimada e confusa, numa bonança que não lhe parecia, e tinha razão, de bom 

augúrio, duradoira.” (p. 131)  

“Graças a Deus, às vezes a maldade é estúpida. Paz à sua alma viva. Mas teve 

um pico de angústia relendo e relendo o bilhete de Gabriel. Sairmos de aqui 

para aonde?” (p. 138)  

“Tomara-lhe os nomes. Era tempo de lhes tomar um destino que fosse menos 

funesto. Se pudesse.” (p. 141)  

“Ridícula, com uma previsão de sobrevida de um dia, ou dois. Esta vida são 

dois dias, responde-lhe o cão.” (p. 150)  

“Foi uma estranha noite de noiva, mais bem com tonalidades de sepulcro” (p. 

151)  

“São opalas, pedra-de-lua, Ekaterina. Dizem que são pedras de infortúnio, mas 

é preciso desafiar o infortúnio. A senhora está deslumbrante como uma fada 

morta. Morta por ser gente.” (p. 152)  

“Havia um cheiro de dor, na casa, que vinha dos fundos dos quartos dos criados 

até aos painéis solares do tecto. Uma ameaça que tinia, surda, mas não para os 

seus ouvidos de cão. Um faro, um fardo de morte, no seio da abundância. Um 

mau pungir.” (p. 161-162)  

“(...) o horror do mundo, como larvas na carne viva, não acaba nunca, nunca” 

(p. 168). 

  

Em meio a toda opressão em que vive, ela é capaz de fazer escolhas, irrelevantes 

para a vida prática e objetiva, mas completamente transgressoras em sua interioridade. A 

repetição da expressão “manha e força” durante toda a narrativa talvez seja a chave para 

explicar essa questão. Manha é o que permite à Myra operar sua revolução nas pequenas 

brechas que encontra pelo caminho, como se fosse a única arma dos excluídos ante a força 

opressora que nega sua existência. Assim, consegue ter, pelo menos em sua interioridade, 

a liberdade. 

Essa nova liberdade é muito valorizada no mundo moderno. Bauman (2005, p. 99-

100) afirma que na sociedade contemporânea “o que mais se teme é o abandono, a 

exclusão, a rejeição, “ser despido daquilo que se é”. Afirma também que “O anseio por 

identidade vem do desejo de segurança, ele próprio um sentimento ambíguo” 

(BAUMAN, 2005, p. 35). O desejo de segurança e de algo mais permanente entra em 

choque com a obrigatoriedade de ser livre e de experimentar todas as possibilidades. Ao 

que tudo indica, prevalece o desejo pela liberdade, e o homem moderno faz de tudo para 

não se associar a nada de modo permanente. Essa ambivalência é central para a 

problemática da constituição da identidade no mundo contemporâneo. “... dois valores 

similarmente acalentados e igualmente indispensáveis para uma existência humana 
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decente e madura: a liberdade de escolha e a segurança do pertencimento” (BAUMAN, 

2005, p. 84).  

Myra e Rambô fazem parte do grupo de pessoas que não têm direito à escolha, à 

infinitude de possibilidades. Eles não são livres e sofrem com o abandono, a exclusão e a 

rejeição que tanto se teme. No entanto, de certa forma, estão protegidos de todas essas 

ameaças por seu amor um pelo outro. O que conseguem fazer é se conectarem, ter, de 

fato, uma experiência de relação com o outro, algo que Bauman afirma faltar nos tempos 

líquidos. Assim, as personagens se tornam sólidas em um mundo líquido e, mesmo 

excluídas, são capazes de escolher como construir sua identidade. 

A importância do direito de escolha é reforçada constantemente. Escolher e, 

consequentemente, mudar parecem ser os grandes objetivos dos indivíduos 

contemporâneos, que optam pela liberdade em detrimento da segurança. 

A ideia de que nada na condição humana é dado de uma vez por todas ou 

imposto sem direito de apelo ou reforma – de que tudo que é preciso primeiro 

ser “feito” e, uma vez feito, pode ser mudado infinitamente – acompanhou a 

era moderna desde o início (BAUMAN, 2005, p. 90).  

Myra tem sua existência e seu poder de escolha negados, ela vive à mercê das 

circunstâncias e das intenções das pessoas à sua volta. Já que querem e muitas vezes 

conseguem tirar-lhe a liberdade, Myra precisa procurar outros meios de poder ser. Para 

ela, a resposta é manha, a garota, no entanto, sabe que isso não é suficiente num mundo 

pautado pelas relações de poder. Precisa de mais e, ao encontrar Rambô, descobre a força 

de que precisa. 

 No início da história, nos deparamos com uma criança que foi abandonada pelos 

pais, que consentem com sua situação de escrava sexual, que foi excluída de ter uma 

infância, uma inocência e que foi rejeitada pelo mundo que nega reconhecer sua 

existência. A afirmação de Bauman faz pensar que ser despido daquilo que se é significa 

ser abandonado, excluído e rejeitado, assim infere-se que “ser o que se é” é equivalente a 

ser querido, incluído, integrado, como se a identidade só existisse com o aval do outro. 

Essa integração está mais ligada com o desejo de ser visto, com a necessidade de estar 

conectado, que é o modo de se relacionar não se relacionando, que é o que há na 

contemporaneidade, ou seja, as pessoas fingem que se relacionam, mas não o fazem de 

fato. Paradoxalmente, é por ser excluída dessa sociedade que Myra pode se tornar aquilo 

que é. É por bondade e compaixão que ela se aproxima de Rambô e encontra seu duplo, 
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aquele que permitirá que ela exista e seja quem é. Só assim ela obtém sua força. Em uma 

situação de extrema vulnerabilidade, estende a mão a seu outro e, por isso, torna-se 

inteira. “Só se salva quem salva” (COSTA, 2008, p. 74). Foi quando escolheu pertencer 

a algo, por meio de seu relacionamento com Rambô, que adquiriu a pouca liberdade que 

teve. Desse modo, pôde, no exterior, viver de acordo com as regras do mundo líquido e 

as levar ao extremo mudando tudo, identidade, passado e história, e mesmo assim 

preservar e proteger a interioridade que era só sua e de Rambô.  

Bauman (2005) fala daqueles que estão “abaixo do fundo”, das pessoas que não 

podem nem reivindicar identidades distintas daquelas impostas, pessoas invisíveis, que 

não serão aceitas nem ouvidas. Dentre essas pessoas, pode-se mencionar alguém que 

abandonou a escola, um viciado ou ex-viciado em drogas e moradores de rua. Para o 

autor, quem tem estigmas desse tipo não pode nem lutar para conquistar outra identidade. 

Bauman (2005, p. 46) utiliza a expressão “identidade da subclasse”, que seria 

(...) ausência de identidade, a abolição ou negação da individualidade, do 

“rosto” – esse objeto do dever ético e da preocupação moral. Você é excluído 

do espaço social em que as identidades são buscadas, escolhidas, construídas, 

avaliadas, confirmadas ou refutadas.  

Nessa subclasse sem identidade, encerram-se os imigrantes ilegais. Para Bauman 

(2005, p. 103), 

Essa maioria é excluída do banquete mundial. Para ela não existe “bazar 

multicultural”. Seus membros frequentemente se encontram, como apontou 

Maria Markus, num estado de “existência suspensa”, apegando-se à imagem 

de um passado perdido, mas que se sonha restaurar (...).  

Assim, fica evidente que a escolha existe, ainda que de forma questionável apenas 

para uma pequena parcela da população. A tarefa do resto do mundo é aspirar a essa 

posição de poder e viver de acordo com as regras da sociedade que “deseja apenas que 

você continue no jogo e tenha fichas suficientes para permanecer jogando” (BAUMAN, 

2005, p. 58). 

Myra é excluída, é invisível e se enquadra perfeitamente na definição da maioria 

que vive "num estado de "existência suspensa" (BAUMAN, 2005, p.103). No entanto, 

ela parece ter encontrado um modo de transcender essa condição imposta pelo outro, pois 

apesar de viver à deriva, de ser constantemente definida (e ter seu destino traçado) por 

sua condição de mulher, de jovem, de imigrante ilegal, ela consegue desenvolver uma 

interioridade.  Assim, ela se rebela e se nega a se tornar o que a sociedade que a exclui 
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deseja fazer dela, ou seja, mais uma dentre milhares de destituídos, sem lugar no mundo, 

já que Myra, mesmo que internamente, possui uma vida muita rica, principalmente devido 

à sua relação com o cão Rambô.  

Ela ludibria essa poderosa estratificação através da “manha e força”. Há inúmeros 

exemplos em que a manha subjuga a força. No fim, quando tudo parece perdido, ela se 

mata para não se submeter, é seu último ato de rebeldia e liberdade. Foi o amor de si e de 

Rambô que fez com que ela se matasse, foi por amor de si e de Rambô que conseguiu se 

libertar, foi pelo amor de si e de Rambô que teve a coragem de não se deixar subjugar. 

Foi para que ela e Rambô se mantivessem eles mesmos que se suicidam.  

Myra consegue transcender a humilhação, a desumanização e a estigmatização por 

meio de seu ato último de liberdade, o suicídio, tornando-se assim, uma personagem 

sólida em um mundo que a quer líquida. 

 

2.2. Subversão e paródia no conto maravilhoso 

 

Vladimir Propp foi um estudioso russo que nasceu em 1885 e morreu em 1970. 

Autor de Morfologia do conto maravilhoso, na qual analisa 100 contos de magia, que são 

“entendidos por Julio Caseres como ‘fábula que se conta às crianças para diverti-las’” 

(GOTLIB, 1990, p. 11). Fez isso na tentativa de encontrar pontos em comum entre eles. 

Foi assim que chegou às 31 funções do conto maravilhoso. Esse conto, ainda segundo 

(GOTLIB, 1990), obedeceria a uma moral ingênua que se opõe ao trágico real. Gobtlib 

afirma que, segundo Propp, o que é específico ao conto não se explica pelo tema, mas 

sim pelas partes que o constituem e por suas relações. A ação constante, chamada por 

Propp de função, refere-se à ação das personagens de acordo com seu papel na intriga. O 

conto maravilhoso seria a realização de suas funções em uma sequência que não se altera.  

À primeira vista, Myra pode parecer um conto maravilhoso. Ela, a princesa, parte 

de um ponto inicial com seu fiel escudeiro, passa por diversos contratempos, encontra um 

ser que a ajuda e volta transformada à situação inicial, ao castelo. No entanto, é importante 

ressaltar que este não é um conto de fadas, mas um romance com características trágicas, 

que constroem a identidade de Myra. 
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De acordo com Propp, “O conto maravilhoso, habitualmente, começa com certa 

situação inicial (...) o futuro herói (...) é apresentado simplesmente pela menção de seu 

nome ou indicação de sua situação” (PROPP, 1984, p. 31). A obra de Maria Velho da 

Costa inicia da mesma forma. A primeira palavra do romance é o próprio nome da 

personagem, Myra. Em Myra a situação inicial, que é o desejo do suicídio, também é 

apresentado na primeira página, quando a garota fuge para a praia: “Myra tirou os sapatos 

e as meias rotas e ficou parada a ver aquele assombro. Se corresse por ali adentro ninguém 

daria com ela nunca mais (...)” (COSTA, 2008, p. 9). Esses elementos se aproximam mais 

do trágico do que do maravilhoso, e o desejo de morte, prenunciado logo na primeira 

página, será realizado na última, e pode ser considerado um traço trágico da obra. 

Segundo Propp, a primeira função do conto maravilhoso seria a saída de casa de 

um dos membros da família (PROPP, 1984). É exatamente o que Myra faz, no entanto, 

no início da narrativa, ela já está longe de casa, tendo em vista que é uma imigrante ilegal. 

Sua segunda saída, que mais se assemelha à função de Propp é a fuga do semibordel. Diz 

Propp: “Às vezes, são os membros da geração mais nova que se afastam. Vão (...) passear 

(...)” (PROPP, 1984, p. 32). Myra faz isso ao fugir do semibordel para ir à praia. Ainda, 

segundo Propp, há uma chegada repentina da adversidade e, no item III diz: “a proibição 

é transgredida” (PROPP, 1984, p. 33). No romance, esses dois elementos ocorrem quase 

que concomitantemente quando Myra esconde-se em um galpão para se proteger da 

chuva: “O latido uivado, rouco e grosso foi a primeira coisa que a alertou (...) Dois rapazes 

grandes entraram com estrondo a arrastar numa corrente um cão escuro. (...) Bateram à 

bruta a porta desconjuntada e foram-se (COSTA, 2008, p. 12). No caso de Myra, a 

proibição é implícita. Ninguém diz a ela o que ela não pode fazer, mas, mesmo assim, o 

cão Rambo pertence a outras pessoas. Não se pode dizer que ela o rouba, mas, sim que o 

conquista, dando-lhe rapidamente água, comida e um amor que não conhecia. Decidem 

fugir. “Vamos, Rambo, antes que eles venham, repetiu Myra em português de lei. Vamos, 

irmãozinho, em russo” (COSTA, 2008, p. 15). 

Quanto ao antagonista, que percorre toda a narrativa, pode-se dizer que seja a 

própria vida. Myra e Rambô, como fica o nome do cão no sotaque russo da garota, passam 

a vagar por Portugal como mendigos, procurando evitar cidades e buscando bosques, 

onde procuram alimento, água e abrigo. Sua situação só se altera quando encontram 

Orlando, personagem descrita ironicamente como um príncipe, vestido de branco e com 

o carro também branco, como um cavalo de contos maravilhosos. 
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Ainda pensando na função do antagonista, Propp afirma: “VI. O antagonista tenta 

ludibriar sua vítima para apoderar-se dela ou de seus bens” (PROPP, 1984, p. 34). Ainda 

neste caso, pode-se considerar a vida levada pela garota proibida de existir como seu 

antagonista. Outro antagonista possível são os personagens que assassinam Orlando e 

tiram da garota não só seu amor, como sua possível vida de liberdade. Como ilustração, 

cita-se o trecho a seguir: 

Vão agora muito sujos, Myra e o cão, coberto da poeira que a chuva 

empastou. Myra enfia a parka branca, que empardeceu, entre as costas 

e as correias da mochila. Agora é ela que cambaleia. Tudo pesa quilos. 

O cão também pausa o passo. Mas não podem sentar-se, não podem. 

Há sombra ao longe, uns resquícios de verde copado, na orla baixa da 

serra morta. (...) Myra tem medo, enfim, da própria exaustão, de falhar 

à fiel esperança de Rambo, solto, rente a cada um de seus passos 

(COSTA, 2008, p. 88). 

O antagonista que, segundo Propp: “causa dano ou prejuízo a um dos membros 

da família” (PROPP, 1984, p. 35), é a própria vida mendicante, a fome, a sede, a exaustão 

das quais Myra e Rambô não conseguem fugir e as quais não têm escolha a não ser aceitar. 

Uma das funções do conto maravilhoso de Propp que se encontra alinhada à 

narrativa é o item VIII - A “falta alguma coisa a um membro da família, ele deseja obter 

algo (...carência) de uma noiva (ou de um amigo, ou de um ser humano em geral)” 

(PROPP, 1984, p. 38). Nesse item, Myra se encaixa perfeitamente, pois, quando levada a 

Portugal, é separada de sua avó, pela qual, em diversos pontos da narrativa, demonstra 

grande apreço. A diferença é que Myra nunca preencherá sua falta. Nunca reencontrará a 

avó que tanto ama, pois a narrativa termina com seu suicídio ainda em Portugal. A 

separação de Myra e de sua avó está de acordo com a IX proposição de Propp em que “o 

herói expulso é levado para longe de casa” (PROPP, 1984, p. 40). Porém é importante 

lembrar que, na obra, como situação inicial, vemos a criança em frente à praia 

considerando o suicídio. 

A XX proposição de Propp fala sobre o regresso do herói. Em Myra, esse regresso 

não é físico, mas situacional. Com ares trágicos, ela quase volta à sua condição primeira. 

A única coisa que a impede de fazê-lo é sua decisão de se suicidar com Rambô. Desse 

modo, a própria heroína impede o que seria considerado por Propp sua volta à casa. A 

casa, nesse contexto, é sua situação de escrava sexual, associada à situação de Rambô 

como cão de rinha. Aqui, mais uma vez, podemos ver a subversão do conto maravilhoso 

devido à mistura do trágico na narrativa. 
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Na XXI proposição de Propp, o herói sofreria uma perseguição e, na XXII, seria 

salvo dessa perseguição (PROPP, 1984). Myra não é propriamente perseguida, a não ser 

pela interceptação de bandidos enquanto viaja com Orlando com o objetivo de conhecer 

seu padrasto e finalmente ser inserida na sociedade. Além disso, ela não é capaz de se 

salvar, tendo sido capturada junto ao cão. Poder-se-ia dizer que sua salvação é o suicídio, 

que representa uma recusa da vida que teria que levar, sendo assim, seu grito de liberdade. 

Esse é outro aspecto do trágico na narrativa.  

No caso da proposição VIII, Myra perde aquilo que obteve com Orlando, sua 

possibilidade de existir, mas, de certa forma, não perde o conhecimento das artes que lhe 

foram proporcionados, nem seu amor por seu príncipe. Já quando o herói é conduzido ao 

lugar onde encontra o objetivo de sua busca (PROPP, 1984, p. 55), Myra encontra um 

possível caminho para a Rússia, pois Orlando a informa que pretende levá-la para lá.  

Ele diz “Minha querida Kate. Depois desta prenda e de este dia, a sua vida nunca 

mais será a mesma” (COSTA, 2008, p. 140). Ele tem razão, pois, apesar da tentativa dos 

antagonistas de a transformarem novamente no que era no início da narrativa, Myra 

impede sua volta à situação original quando decide, junto a Rambô, tirar a própria vida, 

mantendo assim sua liberdade. O suicídio parece estar de acordo com a proposição XXV 

de Propp, em que se propõe ao herói uma tarefa difícil (PROPP, 1984). Além da 

dificuldade da tomada da decisão do suicídio 

 
Myra disse a Rambo, 

A ver se não caímos em cima de ninguém. 

O cão, aterrado, disse, 

Tem de ser? 

Myra disse, 

Tem de ser (COSTA, 2008, p. 221). 

Myra precisa usar a manha, seu mantra durante toda a narrativa (Rambô representa 

a força) para poder tornar possível sua decisão de matar-se. O uso da manha é explicitado 

no seguinte trecho em que não há um embate, mas sim uma sedução: 

— Eu queria que a senhora, a madrinha Adalgisa, deixasse hoje o cão 

dormir no meu quarto, uma última vez. Ele está habituado. 

— A dormir com você? 

— A dormir à minha beira. Há anos. Se tiver que ir para a guerra, vai. 

Mas deixe-o uma noite a dormir à beira de mim, coitadinho, só até se 

desabituar. 

— Pois seja, só por hoje. Mas ficas aferrolhada à mesma, menina, me 

desculpa. São ordens (COSTA, 2008, p. 212). 
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O fim trágico, que se prenuncia durante toda a narrativa, é construído a partir da 

ideia de manha, de que a garota se vale para conseguir o que precisa fazer. 

Por fim, a última proposição de Propp que o romance não subverte é a XXVI, na 

qual a tarefa é realizada. (PROPP, 1984, p. 57). A tarefa, no entanto, não resulta em um 

final propriamente feliz. O suicídio representa a liberdade de condição que, ambos, Myra 

e Rambô, desejam manter. Entretanto, seu desenlace é trágico, deixando claro que Myra 

é uma garota proibida de existir.  

Na contemporaneidade, esse tipo de subversão de gêneros clássicos se torna cada 

vez mais comum. É a literatura buscando novas formas de se comunicar com o leitor, 

num movimento de manutenção e rompimento com a tradição, o que torna a fruição das 

obras maior, mas também exige de quem lê certo conhecimento prévio de literatura 

clássica. Considerando o que diz Bauman em O elogio da literatura (2016), é a arte 

fazendo seu papel de transformar um mundo líquido em sólido. A subversão traz o leitor 

à realidade, fazendo com que a fruição da literatura o transforme. 

Em Myra, há um esgarçamento do maravilhoso na narrativa, procedimento em 

que a autora toma algo antigo e o modifica, transformando-o ao mesmo tempo em que 

lhe presta homenagem. Esse procedimento remete ao conceito de liquidez de Bauman, 

pois Maria Velho da Costa luta contra ele, mostrando a importância da tradição, mas 

explicitando também que se não se pode voltar a ela sem alterações. Essas alterações, no 

entanto, enfatizam que é possível encontrar solidez no mundo líquido, já que Myra e 

Rambô, por seu amor um pelo outro e pela proteção de seu nome e história se mostram 

seres fortes e sólidos, com laços que não se encontram na sociedade líquida. 

Podemos considerar que a subversão dos contos maravilhosos está dentro da 

definição de paródia, já que Hutcheon (2013) utiliza o termo para (um canto) ody (ao lado 

de outro). Para Ceia (2009), a paródia é a deformação de um texto pré-existente. Ambas 

as definições estão de acordo com o que ocorre em Myra, que pertence ao novo realismo 

e, como tal, utiliza-se de um de seus recursos, apropriando-se do maravilhoso e 

transformando-o. Hutcheon (2013, p. 32) se aprofunda no tema afirmando 

A paródia é, logo, uma exploração da diferença e da semelhança; na 

metaficção, ela convida a uma leitura mais literária, a um reconhecimento de 

códigos literários. Mas é errado ver o fim deste processo como pastiche, 

ridículo ou mera destruição. A metaficção parodia e imita para chegar a uma 
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nova forma, que é tão séria e válida, como síntese, quanto a forma que ela 

dialeticamente tenta ultrapassar.1 

Por isso, podemos considerar a paródia em Myra como uma homenagem ao conto 

maravilhoso, que é subvertido na narrativa. É importante lembrar que a paródia não é uma 

mera cómedia sobre determinado assunto. Como observa Linda Hutcheon (1991, p. 47) 

Quando falo em paródia, não estou me referindo à imitação ridicularizadora 

das teorias e das definições padronizadas que se originam das teorias de humor 

do século XVIII. A importância coletiva da prática da paródia sugere uma 

redefinição de paródia como repetição com distância crítica que permite a 

indicação irônica da diferença no próprio âmago da semelhança. 

Dessa forma, é importante ressaltar o respeito que a autora de Myra mostra ao 

gênero do maravilhoso quando escolhe subvertê-lo em sua obra. Retomando Hutcheon, 

Patrocínio (2020, p. 47) esclarece 

(...) toda ficção é um tipo de paródia da vida, sem se importar com a 

verossimilhança, pois a ficção mais autêntica e honesta pode muito bem ser 

aquela que mais livremente reconheça sua ficcionalidade.  

Nesse sentido, o caráter paródico de Myra vai além da subversão do maravilhoso 

e chega a uma proposição que mostra como é a vida. Se pensarmos que a garota fala com 

seu cachorro, não podemos dizer que a obra se importa com a verosimilhança. E esse fato 

não é à toa, ele está lá para criar a atmosfera que mostra a aguda precariedade da 

existência de Myra e Rambô. Ou seja, a autora se desfaz da verossimilhança realista 

queirosiana para explicitar uma condição social pungente.  

Voltando ao maravilhoso, temos a princesa (Myra), que encontra seu príncipe em 

clara paródia do gênero. Ele está todo vestido de branco, assim como seu carro, já uma 

subversão do cavalo que transporta a princesa. Outra questão relevante é que ele é pardo, 

fugindo da perspectiva eurocêntrica do conto maravilhoso ocidental. A mentira que Myra 

conta, além de demonstrar sua desconfiança – diferentemente do completo amor e 

confiança das princesas – mostra uma atitude muito racional da protagonista que, devido 

à sua vida de adversidades, procura se proteger. Apesar do amor à primeira vista, ela não 

 
1 Parody is, therefore, an exploration of difference and similarity; in metafiction it invites a more 

literary reading, a recognition of literary codes. But it is wrong to see the end of this process as mockery, 

ridicule, or mere destruction. Metafiction parodies and imitates as a way to a new form which is just as 

serious and valid, as a synthesis, as the form it dialectically attemps to surpass. 
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se revela. Esses são elementos que esvaziam as qualidades do conto maravilhoso, fazendo 

com que a narrativa deixe de pertencer a este gênero para alinhar-se ao novo realismo a 

partir da própria paródia e da metaficção. É importante ressaltar que a paródia é uma 

estratégia metaficcional. Falaremos sobre a metaficção no subitem seguinte. 

Rambô ao sentir ciúmes de Myra, pois é seu gêmeo, coloca-se também como o 

príncipe de Myra, que no desenrolar da narrativa terá duas almas gêmeas: Rambô, que a 

acompanha desde o início, e Orlando, que a leva a uma casa de sonhos na qual passará a 

cuidar da educação da garota por muitos anos e só realizará seu amor em seu aniversário 

de 17 anos. Aqui também há a subversão do maravilhoso, já que a princesa Myra não tem 

apenas um príncipe encantado, mas dois. 

É preciso dizer que Myra, a princípio, parece uma narrativa realista nos termos 

queirosianos e que a questão do maravilhoso vai entrando aos poucos no romance, de 

modo a parecer quase natural. Ao longo da narrativa, começa a ocorrer a comunicação 

direta de Myra com Rambô: primeiro ela diz uma mentira e, com um abano de rabo, ele 

parece entender; depois ele fala com ela; a seguir, eles começam a pensar um para o outro 

e se tornam almas gêmeas, o si mesmo no outro. Tudo isso faz com que a transformação 

do maravilhoso por meio da paródia crie um novo tipo de realismo.  

Poder-se-ia dizer que, paradoxalmente, Myra é a paródia (um canto ao lado de) de 

um conto maravilhoso, mas que se apresenta de modo falsamente realista, falso porque 

bebe do maravilhoso e apresenta confluência de gêneros; e realista porque mostra a dura 

condição social de Myra e Rambô. Dessa forma, a estratégia funciona para evidenciar a 

cruel realidade dos excluídos explicitada por Bauman (2005, 2007).  

A paródia perturba o ato de leitura. Se Myra não for lida com atenção e uma certa 

compreensão prévia sobre o conto maravilhoso, pode “enganar” o leitor, que pensará estar 

diante de uma história realista em termos queirosianos, ou seja, que pretende apresentar 

uma realidade mais colada ao mundo, coisa que a contemporaneidade, por meio de suas 

estratégias literárias, mostra ser impossível. 

 

2.3 – Metaficção e Ficcionalização em Myra e Rambô 
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Para Avelar (2017), metaficção é “[...] uma narrativa fundada numa 

metalinguagem, uma ficção fundada na elaboração de ficções”. Gustavo Bernardo (2010, 

p. 9) vai na mesma direção ao dizer que “Trata-se de um fenômeno estético autorreferente 

através do qual a ficção duplica-se por dentro, falando de si mesma ou contendo a si 

mesma.” 

Bernardo (2010) esclarece que o termo – metaficção – foi cunhado por William 

Gass para se referir à produção americana do século XX. No entanto, ele faz a ressalva 

de que o termo pode referir até Dom Quixote, cuja personagem já criticava o próprio 

narrador, e até mesmo aos gregos antigos.   

Para Patricia Waugh (1999, p. 2)  

Metaficção é um termo dado à escrita ficcional que 

autoconscientemente e sistematicamente chama atenção para seu status 

de artefato com o objetivo de propor questões sobre a relação entre 

ficção e realidade.2  

De acordo com todas essas definições, Myra pode ser considerada uma obra 

metaficcional, já que a protagonista inventa ficções (nomes e histórias diferentes) a cada 

encontro que tem em sua jornada por Portugal, ou seja, ela e Rambô se ficcionalizam.  

Waugh enfatiza o fato de que a escrita chama a atenção para a função de artefato 

da linguagem. É também o que ocorre em Myra, na mesma estratégia de ficcionalização 

de Myra e Rambô, que mistura a questão da realidade e ficção, fazendo com que o leitor 

atento se lembre de que está lendo, na verdade, uma ficção, e nesse caso em específico, 

uma ficção sobre ficção. É tirar o leitor da falsa sensação de realidade que a narrativa 

realista ao modo queirosiano proporciona, deixando claro o caráter ficcional da leitura. 

Essa estratégia é característica da metaficção, como demonstra Patricia Waugh (1999, p. 

7) 

A escrita metaficcional contemporânea é tanto uma resposta quanto uma 

contribuição para um senso de pensamento ainda maior de que a realidade ou 

a história são temporárias: não mais um mundo de verdades eternas, mas uma 

série de construções, artifícios e estruturas impermanentes. A visão de mundo 

empiricista, positivista e materialista que é a premissa da ficção realista não 

existe mais. Não é de se surpreender, assim, que cada vez mais romancistas 

 
2 Metafiction is a term given to fictional writing which self-consciously and systematically draws 

attention to its status as an artefact in order to pose questions about the relationship between fiction and 

reality. 
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questionem e rejeitem as formas que correspondem a essa realidade ordenada 

(o enredo bem feito, a sequência cronológica, o autor onisciente autoritário, as 

conexões racionais entre o que as personagens ‘fazem’ e o que ‘são’, a conexão 

causal entre detalhes da ‘superfície’ e as leis ‘profundas’, ‘científicas’ da 

existência.3  

Nessa citação, Waugh evidencia o fato de que a ideia de mundo empiricista e 

realista ordenado não funciona mais para a realidade em que vivemos e que, por isso, 

cada vez mais autores rejeitam as estruturas clássicas dos romances. Isso está de acordo 

com o que acontece em Myra, que transforma essas ordenações ao criar múltiplas vidas 

para suas personagens e ao subverter o maravilhoso, tornando evidente que a leitura é 

uma ficção. No caso do romance, essas estratégias são utilizadas para solidificar a 

identidade da protagonista e de seu cão Rambô. É por meio da demolição das estruturas 

clássicas que ambos mantêm sua essência, protegendo seu nome para si numa tentativa 

de permanecerem eles mesmos, fato que se mostra verdadeiro, tendo em vista no fim da 

obra quando revelam seu nome real, voltam para a situação inicial, como se seu nome 

fosse seu destino.  

De qualquer forma, todas essas definições chamam a atenção para a obra como 

construto, como processo literário, o qual possui uma nova lógica. Não há mais seres 

oniscientes, relações de causa e efeito, enredo bem estruturado e personagens sólidas. As 

coisas se tornam mais fluidas e o caráter ficcional das obras é colocado em evidência. Em 

Myra, isso ocorre por meio da subversão do maravilhoso e da ficcionalização das 

personagens, as quais se tornam múltiplas. Além disso, as atitudes de Myra e Rambô 

parecem levar sempre ao mesmo desfecho, não conseguem sair de sua situação de 

ex(cêntricos), o que perturba a relação de causa e efeito. Por fim, temos o enredo, que 

também não leva as personagens a algum lugar, tanto é que seu fim é um retorno à sua 

situação inicial na narrativa. No entanto, é importante lembrar que, mesmo que 

empiricamente voltem à mesma situação, elas estão diferentes e é por isso mesmo que 

 
3  “Contemporary metafictional writing is both a response and a contribution to an even more throughgoing 

sense that reality or history are provisional: no longer a world of eternal verities but a series of constructions, 

artifices, impermanent structures. The materialist, positivist and empiricist world-view on which realistic 

fiction is premised no longer exists. It is hardly surprising, therefore, that more and more novelists have 

come to question and reject the forms that correspond to this ordered reality (the wellmade plot, 

chronological sequence, the authoritative omniscient author, the rational connection between what 

characters ‘do’ and what they ‘are’, the causal connection between ‘surface’ details and the ‘deep’, 

‘scientific laws’ of existence).”   
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decidem cometer o suicídio, pois não podem mais viver como antes viviam, já que foram 

transformadas pela narrativa. 

Para Patrocínio (2020, p. 56) 

O dilema do comportamento do leitor diante da obra metaficcional contribui 

para a construção de uma consciência diferente na percepção da narrativa, pois 

demonstra uma consciência de que está sendo lida.  

Isso significa dizer que o leitor precisa estar mais atento. Sua consciência agora 

volta-se também para o construto e não apenas para o construído, o que é o foco na 

metaficção, que deseja mostrar ao leitor o caráter ficcional da obra. No caso de Myra, se 

o leitor não perceber que cada nome é uma nova história dentro da história e que sua 

representatividade cria ficções dentro de uma ficção, ele perderá muito do que a obra tem 

a oferecer, pois não captará a evidência de literariedade dentro da literatura. 

Gustavo Bernardo (2007), em seu artigo “Da metaficção como agonia da 

identidade”, cita Gass que afirma que a metaficção surge numa tentativa de superar a 

tradição realista e subverte os elementos canônicos. Ele também considera, como Avelar, 

que a metaficção é uma ficção sobre ficções. A realidade não é dita, mas sim inventada 

ou reinventada. No entanto, Bernardo sugere que a metaficção seria mais bem definida 

como algo que explicitaria sua condição, o que está mais próximo da definição de Waugh. 

Segundo ele, a metaficção quebraria o contrato de ilusão entre autor e leitor. Isso é o que 

ocorre em Myra de forma bastante sutil por meio dos diversos nomes e histórias que seus 

protagonistas assumem. 

É neste sentido que Waugh (1999) afirma que a própria ficção é feita de ficções. 

Bernardo também propõe que a ficção fixa uma verdade e não A verdade com a 

maiúsculo. O que quer dizer que, mesmo dentro de uma ficção, há várias outras que se 

coadunam criando significados. 

Para Linda Hutcheon (2013, p. 25), a metaficção pode ocorrer de duas formas: 

covertly ou overtly (explícita ou implícita, em tradução livre). Parafraseando a autora, 

Patrocínio explica (2020, p. 45-46) 

 

(...) as formas explícitas de narcisismo aparecem nos textos em que a 

autorreflexão e autoconsciência se evidenciam de maneira explicitamente 

tematizadas e alegorizadas dentro da ficção, fazendo uso da metáfora narrativa 
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ou do comentário do próprio narrador que se utiliza de técnicas como mise en 

abyme, alegorias, metáforas, e o desenvolvimento de um microcosmo para 

mudar o foco da ficção para a narração, seja pelo uso da narrativa como 

substância do romance ou pelo enfraquecimento da coerência tradicional da 

própria ficção; neste caso, a focalização se volta tanto para o processo criativo 

do escritor, como para a processo recreativo do leitor. 

Enquanto narrativa narcisista implícita, sugere-se que esse processo aparece 

internalizado no texto, constituindo parte de sua estrutura e composição, o que 

caracteriza a autorreflexão, mas não necessariamente a autoconsciência. Aqui, 

a ênfase se desloca do desenvolvimento do leitor tematizado ao ato da leitura 

realizada, em progresso. Além disso nesse tipo textual o leitor sabe quais são 

seus deveres e responderá de modo apropriado, não necessitando de uma 

indicação direta por parte do seu autor. 

 

Myra é uma obra de metaficção implícita, pois a voz do autor não aparece no texto 

conversando com o leitor. Além disso, ela utiliza e subverte o conto maravilhoso, 

ficcionaliza suas personagens, criando a autorreflexão do texto sobre si mesmo, mas não 

há a autoconsciência da voz autoral.  

Pensando em Hutcheon, dentro da metaficção implícita, mas não só nela, está a 

confluência de gêneros. Em Myra isso se dá a partir do conto maravilhoso, que é 

parodiado na narrativa. Na obra, não há conversa direta com o leitor, mas sim a recriação 

contínua e subvertida do maravilhoso, que vai crescendo ao longo do texto, exigindo a 

atenção do leitor, pois parte de uma narrativa aparentemente realista em termos 

queirosianos, que vai entrando no mundo do encantado. Não se pode esquecer, porém, 

que o fim da obra culmina para o trágico, com o suicídio duplo de Myra e Rambô, 

incapazes de voltar à sua situação inicial, pois se transformaram ao longo da história. É 

por isso que se matam, num grito de liberdade. Esse jogo do falso real para o encantado 

e, por fim, para o trágico, faz com que o leitor tenha que sempre redefinir seu status de 

leitura.  

Nesse sentido, pode-se dizer que a construção do mundo ficcional não cabe mais 

apenas ao autor. O leitor assume um papel ativo: 

(…) a produção de mundos fictícios e o funcionamento criativo e construtivo 

da linguagem em si agora são autoconscientemente compartilhados por autor 

e leitor. Este não deve mais apenas reconhecer que objetos ficcionais são 
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“como a vida”; ele deve participar na criação de mundos e de significados por 

meio da linguagem4 (HUTCHEON, 2013, p. 30). 

Como dissemos, em Myra, a metaficção aparece como subversão dos contos 

maravilhosos a fim de transformá-los em obra falsamente real no sentido de que o leitor 

não se sente dentro de um conto maravilhoso e sim em uma narrativa realista, mesmo que 

haja um cão que conversa com uma garota. Essa falsa sensação de real ocorre pelo modo 

como o encantado vai entrando sutilmente na narrativa, fazendo com que apenas o leitor 

atento perceba o aspecto maravilhoso do texto. Essa estratégia que perpassa o mágico 

reforça a crua realidade de Myra, proibida de existir, à margem da sociedade, ser que 

mostra a dureza de um país e as condições de seu tempo.  

Para Patrocínio (2021, p. 42), 

Com o intuito de mostrar todos os procedimentos de construção textual, bem 

como as técnicas que antes, em narrativas tradicionais, eram ocultados, a 

metaficção recorre à exposição das costuras do texto, seus bastidores, 

evidenciando como um texto é construído ficcionalmente mediante uma série 

de convenções partilhadas pelos seus leitores. 

É exatamente isso o que acontece em Myra, que mostra de forma sutil os 

construtos do texto por meio da ficcionalização das personagens. Myra e Rambô vagam 

por Portugal, criando nomes e histórias para si na tentativa de sobreviver à sua crua 

realidade. Essa realidade é uma das convenções partilhadas pelo leitor, que sabe que o 

mundo é cruel para aqueles que dele são excluídos. A de vida de Myra e Rambô fortalece 

os laços entre as personagens que, a cada ficcionalização, prendem-se mais uma à outra, 

pois, mantêm, em segredo, sua verdadeira identidade apenas para si. 

O texto caracteriza-se por uma introversão e uma introspecção. Essa atitude é clara 

em seu fechamento para o mundo, o qual só recebe seus nomes e histórias inventados. 

Essa atitude e procedimento pertencem apenas aos dois, almas gêmeas que rumam por 

Portugal em uma tentativa de se apartar do mundo, protegendo-se ao esconder o que 

poderia ser chamado de seu verdadeiro eu de todo o resto. Isso faz com que o texto seja 

aberto a interpretações, já que a cada novo nome e história o leitor pode indagar o porquê 

de cada escolha. Aqui, o contar a história fica mais premente do que o que é contado, 

 
4 the making of fictive worlds and the constructive, creative functioning of language itself are now self-

consciously shared by author and reader. The latter is no longer asked merely to recognize that fictional 

objects are “life like”; he is asked to participate in the creation of worlds and of meaning, through language.  
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fazendo com que o leitor participe mais ativamente do ato de leitura. Patrocínio (2020, p. 

44), ao mencionar Linda Hutcheon, corrobora essa ideia ao dizer: 

Com isso, o papel do leitor é alterado, pois a leitura deixa de ser uma tarefa 

fácil, confortável e harmoniosa, na qual o leitor é atacado por todos os lados 

pelo texto literário autoconsciente, sendo levado a controlar, organizar e a 

interpretar esse texto. Nesta perspectiva, a função do leitor equivale a do autor, 

haja vista que é tão responsável pela manufatura da obra quanto o próprio 

autor, característica essa que separa a metaficção pós-moderna de outras obras 

literárias autoconscientes. 

Poder-se-ia pensar que a primeira ficcionalização em Myra, ocorre com o cão 

Rambo, nome apropriado para um cão de rinha, que Myra, com seu sotaque russo, 

pronuncia Rambô. Não se considera essa opção verdadeira, no entanto, já que essa 

alcunha será a do cão em toda a narrativa. Por isso, para efeito de análise, consideraremos 

que o nome da personagem é Rambô. 

Esse tipo de procedimento, alterar o nome e personalidade, traz implicações na 

construção da narrativa. Os protagonistas mudam de nome e personalidade na tentativa 

de se protegerem de um mundo que não os aceita, que os vê como párias. Isso é importante 

porque evidencia a situação de ex(cêntricas) no mundo que as personagens possuem. Há 

um trecho que elucida os procedimentos da autora “Um nome é um destino. (...) Não é 

não, senão a pessoa mudava de destino cada vez que mudasse de nome” (COSTA, 2008, 

p. 33). Essa afirmação de Myra vai de encontro ao que ocorre em sua vida. Ao afirmar a 

falta de importância de um nome, ela despreza tudo o que a narrativa mostra, pois a garota 

vai criando seu destino por meio das alterações de seu nome e do cão. Aqui, pode-se 

pensar que ela é ingênua em relação à estratégia que utiliza, no entanto, tudo leva a crer 

que conta uma mentira, pois ao longo do romance, percebe que a ficcionalização é a única 

forma de sobrevivência. Ademais, não se pode esquecer que Myra e Rambô não são seres 

reais, mas construtos no papel. Todavia, como autora de uma obra de metaficção 

implícita, Maria Velho da Costa não trabalha para que seu caráter de seres de palavras 

(como Myra e Rambô) fiquem evidentes. A ação é de fato implícita. 

A primeira vez em que Myra se ficcionaliza já perambula por Portugal com 

Rambô, como dois seres sem lugar o que sempre serão. Dizemos que são sem lugar 

porque vivem à deriva, ora na companhia de um, ora na de outro, tendo apenas um ao 

outro como ponto fixo na narrativa. A primeira ficcionalização se dá no encontro com o 

caminhoneiro Kleber, ao qual Myra se apresenta como Sónia e Rambô como César: “Vais 
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bem, César? E o cão agitou a cauda. Bom, bom, também sabia mentir” (COSTA, 2008, 

p. 34). 

O abano do rabo é a primeira cena em que Rambô parece entender Myra, já que 

não é chamado por seu nome verdadeiro, mas parece compreendê-la, reagindo de acordo 

com sua vontade. Essa é uma entrada sutil no maravilhoso, já que Rambô poderia estar 

balançando a cauda apenas por ouvir a voz de sua salvadora. A entrada no maravilhoso 

só estaria realmente clara se houvesse algum sinal mais contundente de que o cão entende 

Myra de modo diferente do qual os cães normalmente compreendem seus donos.  

Kleber, que temporariamente salva Myra e Rambô de uma vida de mendicância, 

leva-os para a casa de sua amante, a artista plástica Mafalda. O interessante desse episódio 

é que Mafalda, observando Sónia-Myra decide-se por chamá-la Sophia. Ficionalizando a 

já ficcionalizada Myra, como numa miríade de espelhos. Essa atitude demonstra o 

autoritarismo de Mafalda, que tratará Sónia-Sophia-Myra e César-Rambô com rédea 

curta, assumindo sua educação, a qual deveria ter em uma escola, como uma criança 

normal, numa tentativa de moldá-los ao que não podem ser. À Mafalda, não importa se a 

garota é Myra/Sónia/Sophia. O que ela quer é moldá-la a seu bel prazer. E Myra o aceita 

pois precisa sobreviver. Aqui, a ficcionalização parece não importar, pois tudo é 

ficcionalizado de acordo com a vontade da autoritária Mafalda. Todavia, é protegendo 

seu primeiro nome e de Rambô que Myra se protege dessa diluição de identidades. 

Na casa de Mafalda, Myra recebe alimentação, roupas e educação, é tratada como 

uma boneca da artista plástica, mas tudo isso perde a importância quando a garota ouve 

uma conversa de sua protetora e seu amante sobre matarem Rambô por fazer as galinhas 

da propriedade de presa. A vida de mendicância se torna então uma certeza, pois todos os 

confortos não são capazes de substituir a presença de seu cão, alma gêmea. 

Sabendo que não poderia ir embora segundo sua vontade, Myra decide matar 

Mafalda para poder fugir. É nesse momento que o caráter do maravilhoso, representado 

pela primeira vez em que Rambô fala, entra em cena de forma mais evidente 

 

E Myra começou a chorar de manso, os soluços travados, manha sem 

forças. Aí, o cão agitou-se muito. Levantou o corpanzil rotundo e 

começou a lamber-lhe a face, os olhos, as ventas e a boca, numa aflição. 

Disse, não chores, não chores, há-de haver um trilho limpo, uma presa 

fácil. Não chores, pela minha alma de cão. 
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E Myra ouviu-o e teve vergonha e dó de o apoquentar (COSTA, 200, p. 

56). 

O trágico-maravilhoso se dá com uma tentativa de assassinato – Rambô fala pela 

primeira vez e é respondido por Myra, mas o feito é tão natural e, em meio a tão sério 

assunto, que pode passar despercebido por um leitor mais desatento. É aqui que se 

evidencia fortemente a metaficção implícita. O ato de Rambô de ouvir e responder não é 

surpresa para ela, o que a marca como personagem do maravilhoso. Maravilhoso, mas 

terrível, em meio a ameaças e morte, como ficará cada vez mais evidente na narrativa. 

Nessa passagem, podemos ver a metaficção, por meio da confluência de gêneros, no uso 

do conto maravilhoso, em que Rambô fala, mas é um maravilhoso subvertido, pois 

apresenta características trágicas. 

Depois de deixar a casa de Mafalda, Myra, ainda limpa, e com o pouco dinheiro 

que havia roubado, decide entrar em um bar com Rambô para comprar alimentos. Lá, ela 

fala com vendedores que têm medo de Rambô por ele ser um Pit Bull Terrier. “Um cão 

banido em toda a parte” (COSTA, 2008, p. 64). Durante esse encontro, Myra não escolhe 

um nome para si, apenas para Rambô: Fritz. Ela fingia ser alemã. A tentativa de obter 

comida não funciona, já que um homem no bar tenta assediá-la, ela sente medo e foge 

sem conseguir o que buscava, da mesma forma que ocorre quando é Myra. Aqui é 

possível perceber a importância da palavra e também do inventar histórias. Myra inventa 

uma história para si e para Rambô, bem como um nome para ele, mas a si própria não 

nomeia e a empreitada não funciona. Pode parecer um detalhe banal, mas acreditamos 

que o fato de a única situação em que Myra encontra estranhos e não inventa um nome 

para si ser infrutífera seja uma amostra de Maria Velho da Costa sobre o valor de se criar 

histórias, e boas histórias, por assim dizer. Isso mostra a importância da arte e do construto 

para a obra, pois, se, quando se ficcionaliza por completo, Myra consegue o que quer, 

quando o faz pela metade, fica de mãos vazias. Desse modo, vemos como a ficção pode 

transformar a realidade.  

Quando encontra o cego, Myra dá a si mesma um nome, Helena, e outro a Rambô, 

Douro. Ela diz que vem da Grécia, afirmando que “Andamos perdidos a fazer um 

mandado” (COSTA, 2008, p. 77). A estratégia funciona dessa vez porque o homem cego 

lhes dá abrigo na cabana abandonada de que se utiliza quando vai ao bosque, retira um 

espinho que havia na pata de Rambô e lhes oferece comida. Maria Velho da Costa mostra, 

assim, que uma história e nomes bem inventados, funcionam e salvam vidas.  
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Myra tenta sempre migrar para o Leste, nesta direção, acredita que poderá 

encontrar uma forma de voltar à Rússia para encontrar sua avó. Ao se deparar com um 

padre e uma freira que migram para lá, ela se apresenta da seguinte forma: “Muito 

agradecida, Senhor Padre, Irmãzinha. Não é muito longe, é para lá daquelas lombas, é 

pertelinho. O meu nome é Maria Flor e o cão é o Piloto” (COSTA, 2008, p. 70). 

Mas, ao perceber que o padre enxerga sua mentira e não se importa com ela: “Frei 

Bento ria. Myra entendeu que ele não acreditava em uma palavra e que isso, para ele, não 

tinha importância nenhuma” (COSTA, 2008, p. 71), Myra decide parar de fingir, o que 

torna óbvio para ela e para o leitor que sua ficcionalização não importa, pelo menos nesse 

momento. Está segura sendo apenas Myra, apesar de nunca revelar seu próprio nome, 

atitude que toma como forma de proteção. Aqui a característica da ficção implícita fica 

muito mais clara e sua característica de “mentira” vista como contraposto do suposto 

realismo da obra, ou seja, sua ideia de imitação do mundo real, fica evidente, fazendo 

com que o leitor se lembre de que está lendo ficção e ficção dentro da ficção.  

Ao encontrar seu “príncipe”, mesmo apaixonando-se por ele à primeira vista, 

Myra não baixa a guarda, sabe que precisa sobreviver, por isso, mais uma vez 

ficcionaliza-se: “Como se chama? Rambo rosna, com uma certa delicadeza. Sabe estacar. 

Ivan, diz Myra. E eu sou Ekaterina Ivanova” (COSTA, 2008, p. 90). 

Por fim, quando revela seu verdadeiro nome e o do cão ao amante já morto por 

bandidos que os interceptam na estrada, para onde iriam encontrar o pai de Orlando, o 

que levaria Myra a um mundo no qual poderia ser inserida e em que finalmente deixaria 

de ser proibida de existir, a garota diz: “Myra, chamo-me Myra, meu amigo, meu amado, 

sou Myra.(...) E Rambô, o cão é Rimbaud, meu amor” (COSTA, 2008, p. 192-193), Myra 

e Rambô voltam à sua situação inicial: escrava sexual e cão de rinha, demonstrando que 

a estratégia de esconder o próprio nome é uma forma de sobrevivência, mostrando ao 

leitor que a ficção é essencial à vida, já que, ao recuperarem seus nomes verdadeiros, para 

Myra e Rambô, a única saída se torna seu fim trágico, o duplo suicídio: “Rambo ainda se 

debateu nos braços dela, na queda, mas eram já asas. Foi o último pensamento vivo de 

Myra” (COSTA, 2008, p. 221). Também é importante pensar que Maria Velho da Costa, 

ante a morte de Orlando, faz Myra dizer que o nome do cão é Rimbaud. O uso do nome 

do poeta, além de demonstrar o grande apreço da obra pela arte, destaca a forte união 
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entre Myra e seu cão, já que a frase mais conhecida de Rimbaud é “eu é um outro”. E é 

isso que Myra e Rambô são. O eu de um outro. 

Todas essas ficcionalizações mostram o poder que a palavra tem na formação de 

realidades possíveis no mundo da ficção. Quando bem utilizadas, podem salvar a vida das 

personagens, quando mal utilizadas podem lhes colocar em perigo. E não é só, as 

ficcionalizações de Myra e Rambô se tornam seu modo de viver em um mundo de perigos. 

Protegendo seu nome e sua identidade, protegem sua vida interior e solidificam o forte 

laço que os une. É pelo uso da palavra que criam suas diversas identidades e mantêm 

protegidos seus eus interiores, ou seja, sua identidade primeira. 

Acreditamos que os recursos da metaficção e da ficcionalização confluem para 

criar uma atmosfera de sobrevivência para a garota Myra e seu cão Rambô, desprotegidos 

do mundo, sem bens além de seu nome, os quais guardam como joias, o que se mostra 

relevante, pois quando os pronunciam numa derradeira vez, voltam à sua condição 

trágica, inicial. 

A partir dessas considerações, podemos aferir que, tanto a presença da subversão 

do conto maravilhoso quanto da paródia como estratégias metaficcionais, contribuem 

para transformar Myra em uma narrativa que mostra a verdade crua e desumana explícita 

do mundo, temas caros aos tempos líquidos, como bem descritos por Bauman (2005, 

2007). Entre esses terrores, vemos em Myra a problematização da escravidão sexual e da 

imigração ilegal. A a relação extremamente próxima entre Myra e Rambô, que perpassa 

todas as falas deste capítulo, será abordada a seguir. 
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Capítulo 3 – Myra e Rambô: o eu e o outro, almas gêmeas 

 

Este capítulo reflete sobre relações entre animal e humano, que implicando nas 

discussões sobre a zooliteratura e os direitos dos animais a fim de mostrar como Rambô 

ganha status de igual à Myra, aspecto central para o construto da obra, pois define a 

identidade de ambas as personagens e influencia os acontecimentos de Myra. Reflete 

ainda sobre alteridade, o ir em direção ao outro, relacionamento que Myra estabelece com 

Rambô, fato essencial para a construção das personagens. 

 

3.1 Myra e Rambô: relação entre animal e humano  

 

O olhar sobre questões que envolvem animais tem sido cada vez mais presente na 

sociedade contemporânea. A arte também debruça seu olhar sobre o animal. No que tange 

à literatura, Maciel (2016, p. 14) afirma que “as tentativas de sondagem da alteridade 

animal nunca deixaram de instigar a imaginação e a escrita de poetas e escritores de 

diferentes épocas e procedências”. Todavia, é importante lembrar que, ainda segundo 

Maciel (2016, p. 14), só recentemente o termo “zooliteratura” começa a ser utilizado para 

o trato dos animais na literatura: “O termo “zooliteratura” começou a ser usado para 

designar o conjunto de diferentes práticas literárias ou obras (de um autor, de um país, de 

uma época) que se voltam para os animais.”.  

Um exemplo de obra em que há a presença da zooliteratura é Desonra, de J. M. 

Coetzee (2000). Nessa narrativa, a personagem principal se entristece e reflete bastante 

sobre o destino dos cães e demais bichos que frequentam o Centro, um local que deveria 

ser uma espécie de ONG, mas serve apenas para realizar eutanásias. Outro momento em 

que a zooliteratura está presente é quando, por motivo de uma festa, dois cabritos que 

serão abatidos ficam presos à rédea curta, e a personagem solta-os para que tenham um 

pouco de felicidade antes da morte. Na referida festa, a personagem principal não 

consegue comer a carne dos animais. Como diz Maciel, “os humanos precisam se 
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reconhecer animais para se tornarem humanos” (2016, p. 19). É no reconhecimento do 

sofrimento dos cabritos que a personagem se humaniza. 

Maciel, sobre isso, ainda afirma (2016, p. 15-16): 

Tendo em vista essa mudança de parâmetros no trato da questão dos 

animais, da animalidade e das relações entre humano e não humano, 

pode-se dizer que o esforço de ampliação das formas de acesso ao 

mundo zoo indica não apenas nossa necessidade de aprender algo deles 

e sobre eles, como também um desejo de recuperar nossa própria 

animalidade perdida ou recalcada (...). Afinal, foi precisamente pela 

negação da animalidade que se forjou uma definição de humano (...). 

No romance de Maria Velho da Costa, Myra não trata Rambô como igual, ele é 

de fato seu igual. Igual nas vicissitudes e na pouca bonança de que gozam. O casal, que 

pode ser assim chamado pois são gêmeos, passa pelas mesmas situações: são párias, 

ex(cêntricos), sem lugar. Vagam por Portugal em mendicância, mas vivem juntos, 

decidem juntos, sentem juntos. Isso mostra a atitude de Myra em relação à Rambô; ele é 

um cão, sim, mas é mais que isso. Ela afirma e rearfima em diferentes momentos da 

narrativa: “Manha e força, força e manha, o sangue puxa o sangue, irmãozinhos” 

(COSTA, 2008, p. 42). “Sou eu agora a tua gémea, Rambô” (p. 55). “Alguém nos há-de 

apanhar, nem que seja mortos. Mas aí, vamos ambos os dois.” (p. 56). 

Esse status de igualdade, de serem parceiros mesmo no pior dos destinos, reforça 

a concepção de Maciel sobre a nova forma de enxergar os animais. Rambô não é elevado 

ao status de humano, e sim Myra se vê como igual ao cão em sua condição animal. Isso 

não significa um rebaixamento, mas sim uma igualdade. Ambos gêmeos, ambos iguais. 

Maciel (2016, p. 21-22) ainda afirma que “os textos mais centrados nos animais 

existentes, por sua vez, tendem a investigar a complexidade que estes representam para a 

razão humana buscando deles extrair, inclusive, um saber alternativo sobre o mundo e a 

humanidade”. 

Essa citação dialoga com a narrativa de Myra. Rambô é a rocha de Myra, é o ser 

que impede que a garota desista de existir, que permite que ela ame e seja amada. Não é 

à toa que repetimos sempre que o cão é o gêmeo da garota. Ele é o conduite de sensações 

e emoções que sozinha ela não poderia ter. Isso fica claro logo no início da narrativa, pois 

é por Rambô que Myra cria coragem para fugir do semibordel da Caparica em que era 

cativa, o que a leva a encontrar diversas pessoas, vivenciar diversas experiências e chegar 

a uma vida de felicidade e amor ao lado de Orlando, embora, pelas características trágicas 
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da narrativa, essa felicidade não possa durar. É também por Rambô que Myra comete seu 

ato final de liberdade, o suicídio duplo, que a impede de voltar à sua condição de escrava 

sexual. É importante lembrar que esse suicídio também protege Rambô, que estaria 

fadado a voltar a uma vida de maus tratos como cão de rinha.  

Na zooliteratura, o animal aparece como ser singular, com seus próprios 

sentimentos, dores e inteligência. Um exemplo de Myra que expressa tal condição é o 

seguinte: 

E Myra começou a chorar de manso, os soluços travados, manha sem 

forças. Aí, o cão agitou-se muito. Levantou o corpanzil rotundo e 

começou a lamber-lhe a face, os olhos, as ventas e a boca, numa aflição. 

Disse, não chores, não chores, há-de haver um trilho limpo, uma presa 

fácil. Não chores, pela minha alma de cão. 

E Myra ouviu-o e teve vergonha e dó de o apoquentar (COSTA, 200, p. 

56). 

Rambô expressa dor ao ver a aflição de Myra e Myra expressa aflição ao ver a dor 

de Rambô. A cumplicidade dos dois é inegável. Novamente, são gêmeos. Outra questão 

importante é o fato de Rambô afirmar ter uma alma. Sabe-se que, de modo geral, não se 

acredita que animais tenham alma. Mas Rambô é diferente, é um igual de Myra. Possui 

alma e sente como qualquer ser. 

Por ser uma narrativa que bebe do maravilhoso, o reconhecimento e a conexão da 

garota com Rambô ocorrem já nas primeiras páginas do livro quando ela encontra o cão 

de rinha deixado por seus donos no galpão e decide fugir com ele: 

O rabo começava a saber sorrir. Depois começou a lamber-lhe um dos 

pés nus, o artelho encardido, o sangue seco escorrido. Myra pousou-lhe 

a mão no grande cachaço com muita doçura e determinação. Fomos 

feitos um para o outro, Rambo. Manha e força, manha e força [...] Agora 

iremos fugir antes que eles venham [...] Vamos Rambo, antes que eles 

venham, repetiu Myra em português de lei. Vamos, irmaõzinho, em 

russo (COSTA, 2008, p. 14-15). 

O uso da palavra irmaõzinho não é à toa. Myra realmente enxerga Rambô como 

mais do que um animal no sentido corrente da palavra. A conexão que se firma entre os 

dois perpassará toda a narrativa e ambos chegarão ao ponto de ser quase um só. O que 

vai ao encontro do que diz Maciel (2016, p. 25): 

Tendo em vista todas essas experiências de escrita, pode-se concluir 

que as tentativas literárias de se recuperar o elo intrínseco entre o ser 

humano e o não humano têm se afirmado no nosso tempo como formas 

criativas de acesso ao outro lado da fronteira que nos separa do animal 

e da animalidade. 
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Em Myra, essa forma criativa se dá pela forte conexão que a garota tem com 

Rambô, ambos vagando quase a narrativa inteira como mendigos por Portugal. Não há 

hierarquia entre os dois, pois são gêmeos, iguais. O ápice de representatividade dessa 

relação dar-se-á no suicídio duplo ao fim do livro:  

O cão aterrado, disse, 

Tem de ser? 

Myra disse, 

Tem de ser. 

[...] Agarra-me bem, disse, para eu bater com a espinha antes de ti. 

Myra tomou-o nos braços e atirou-se para trás. [...] Rambo ainda se 

debateu nos braços dela, na queda, mas eram já asas. 

Foi o último pensamento vivo de Myra (COSTA, 2008, p. 221).  

                  O uso da metáfora “asas” evidencia que Myra vê Rambô como seu anjo da 

guarda, pois, durante toda a narrativa, ele a protege, guia-a, aconselha-a, tornando-se 

indispensável à constituição da garota como ser humano, já que ele, por seu amor, 

transforma-a. O fato de Rambô falar também é significativo para mostrar a igualdade 

entre os dois, por serem feitos da mesma matéria, como afirma a protagonista, eles podem 

se comunicar e, mais que isso, relacionar-se como iguais. É por isso que Rambô fala 

apenas com Myra e com a gata Brunilde: são as únicas relações de igualdade que tem. 

              Percebemos que na literatura contemporânea e em Myra especificamente há um 

novo olhar sobre o animal, o qual se aproxima do humano e é por ele reconhecido de 

maneira diversa à que costumava ocorrer. A concepção de igualdade redimensiona essa 

reflexão sobre o homem e o animal. 

 

Em defesa dos direitos dos animais 

 

Especismo é o termo usado para designar a ideia de que o animal é inferior ao 

homem, essa teoria é defendida por Peter Singer. A questão está presente não só no 

mundo “real”, mas também na literatura. É isso o que os estudos sobre os direitos dos 

animais tentam problematizar, e o tema fica cada vez mais presente. Diz Singer (2004, p. 

9-10): 

A maneira como nós os tratamos [os animais] é um assunto moral, do 

mesmo modo como a luta contra o racismo e o sexismo (machismo) são 

assuntos morais. [...] O especismo é uma ação prejudicial contra um 
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membro de outra espécie, como o racismo é prejudicial aos membros 

de outras raças. Por exemplo, humanos são especistas quando dão peso 

menor ao sofrimento de animais não humanos do que ao sofrimento 

equivalente em outros humanos. 

Para o teórico e ativista, o homem se considera um ser superior em relação aos 

outros e disso se utiliza para justificar seu poder. Ele equipara a questão animal às 

questões dos negros e das mulheres. Também iguala o domínio dos países ricos sobre os 

países periféricos. Ou seja, o branco exerce seu poder sobre o negro, o homem exerce seu 

poder sobre a mulher, os países ricos exercem seu poder sobre os periféricos e o ser 

humano exerce seu poder de forma tirana sobre os animais. Por isso, o especismo pode 

englobar diversas categorias de exploração. É como se todas fossem uma só. Levando a 

questão para a literatura, Guida (2011, p. 287) afirma que 

Apesar de o interesse pela questão da animalidade soar como algo 

recente, seja através do trabalho desenvolvido por grupos ativistas, que 

percorrem o mundo todo denunciando os maus-tratos contra os animais 

ou das pesquisas engendradas pelo novo campo de estudos denominado 

Animal Studies, que apresenta como objeto de investigação, entre 

outros, pensar as relações entre viventes humanos e não humanos, a 

verdade é que o temário da animalidade não é algo novo. Na mitologia, 

na filosofia, na religião, bem como, em outras áreas do saber o animal 

sempre foi convocado. No que diz respeito à literatura enquanto 

produção artística, a presença do animal remonta a épocas distantes, 

mas enquanto estudos de literatura, ou seja, como questão teórica, as 

reflexões em torno do temário da animalidade ainda se revelam 

incipientes.  

Embora pouco estudado, o tema não é sem relevância e uma de suas maiores 

contribuições se dá por meio da interdisciplinaridade: ele pode estar presente em áreas 

como biopolítica, bioética, antropologia, filosofia, biologia e, por fim, estudos literários. 

 Jacques Derrida (1999), na obra O animal que logo sou, critica o tratamento que 

os animais recebem na filosofia ocidental. Sua principal crítica talvez seja a falta de 

questionamento do uso da palavra “animal” no singular para tratar de uma gama variada 

de seres sencientes, como se todos fossem iguais. 

 Os estudos animais giram em torno da busca de uma ética que garantiria aos 

animais o mesmo direito que o ser humano tem de não ser propriedade, de não sofrer pelo 

interesse de outrem. Nessa problemática, a chave central, é a questão do uso dos animais 

para consumo, o que pode ser uma visão de mundo imoral.  

Myra é um bom exemplo da abordagem desse tema, pois trata da relação de uma 

garota e um cão, que a acompanha durante toda a narrativa, dessa vez não como um 
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subalterno, mas como um igual. Na relação da garota com Rambô, tal questão se coloca. 

A criança russa chama o cão de irmãozinho. A relação da necessidade do outro, de um ir 

em direção a é muito forte na narrativa. Ambos têm uma relação não coisificada, Rambô 

não é visto como algo a ser usado ao bel prazer de Myra. Ele é seu igual, por isso podem 

caminhar juntos, entrelaçando sua história a ponto de se tornarem quase um só.  

Na perspectiva da coisificação, Souza (2007, p. 124) afirma que os animais em 

nossa sociedade são “Máquinas vivas, alvos fáceis da vontade de destruição racional, 

objetos de exploração de todos os tipos, de tortura, de decoração e uso, sem falar em 

alimento sempre à mão, os animais experimentaram desde sempre todo tipo concebível 

de violência humana”. 

Os estudos sobre os direitos dos animais e o trabalho de ONGs de defesa dos 

direitos dos animais têm trazido questões à tona, as quais nunca haviam sido formuladas. 

É claro que os animais sempre estiveram presentes na literatura, muitas vezes como fiéis 

escudeiros de seus donos, como representantes de seres humanos, como na fábula, mas o 

que se traz agora é outra questão, é o animal pelo animal, como ser único em sua relação 

com o ser humano. Há um trecho de Myra em que essa relação fica clara:  

[...] Como se chama? Rambo rosna, com uma certa delicadeza. Sabe 

estacar. 

Ivan, diz Myra. E eu sou Ekaterina Ivanova. 

O rapaz ri e os dentes são pérolas contadas. 

Usa o patronímico do cão? É seu pai? 

Meu pai, meu filho e meu espírito santo. 

Rambo acenou com a cauda. Bem feita, disse ele ao rapaz branco. 

Para que saibas. É assim mesmo. Mas tu não ouve (COSTA, 2008, p. 

90-911). 

Na cena, a garota russa encontra aquele que será seu amor, mas, mesmo assim, 

faz questão de explicitar a natureza de sua relação com Rambô – pai, filho, espírito santo. 

Não é pouco que se possa dizer de alguém. E é esse alguém que conhecerá todos os 

pensamentos íntimos de Myra, e não Orlando, o qual nunca chegará a conhecer nem 

mesmo o verdadeiro nome da amada. 

O que se explicita em Myra encontra eco no romance Homens imprudentemente 

poéticos, de Valter Hugo Mãe (2016), que conta a história de moradores de uma vila no 

pé de uma montanha infestada por feras que os atacam. Nesse exemplo, o animal não é 

visto como Outro e sim como outro. Coisificado, quase serve para avançar a narrativa 

sem fazer parte dela. Quando a personagem Itaro fica presa em um poço cumprindo as 
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coordenadas de um monge, logo depois se vê acompanhado de uma fera que o amedontra, 

mas acaba por nada fazer contra ele, pois é apenas uma representação de seu medo. O 

animal, mesmo que metaforicamente, parece invadir o espaço do homem, quando, na 

realidade, foi o homem quem primeiro invadiu o espaço do animal, já que a história se 

passa em um pequeno vilarejo em uma floresta. Assim podemos inferir que o animal está 

meramente buscando manter sua posição, seu lugar, que, de acordo com a zooliteratura e 

a defesa dos direitos dos animais, deve ser preservado: o animal tem direito a seu espaço, 

é o homem quem o tira. 

A evidenciação da exploração animal também está presente na obra Entre rinhas 

de cachorros e porcos abatidos, de Ana Paula Maia, em que as personagens são seres 

baixos e cruéis. Nesse romance, os homens são reduzidos a meras coisas, o que é 

demonstrado quando uma personagem assassina a outra, a desossa, expõe sua carne em 

um açougue e, logo depois, vai matar um porco com o mesmo propósito. Ana Paula Maia 

traz para o mundo humano o que acontece o tempo todo com os animais, deixando clara 

a crueldade de ambas as esferas, a humana e a animal. Ao contrário do que ocorre em 

Myra, na obra de Maia é o homem que é reduzido ao que vivem os animais. De forma 

diversa, as duas obras trabalham a questão humano-animal.  

É hora de enxergar os animais de maneira diferente, como ocorre em Myra e nas 

obras citadas. Defendemos que todos os seres sencientes merecem tratamento justo e 

igual e que não deve haver quaisquer tipos de exploração. A obra de Maria Velho da 

Costa faz isso ao criar um cão que fala e que tem um relacionamento de quase simbiose 

com Myra. A relação dos dois será mais explorada no item a seguir. 

 

3.2 Myra e Rambô: entre humanidade e animalidade 

  

No tópico anterior procuramos mostrar o status de Rambô na narrativa, ele não é 

“apenas” um cão e sim um ser em pé de igualdade com humano. Segundo o dicionário 

Aulete, alteridade é: “1. Qualidade ou natureza do que é outro, diferente. 2. Fil. Fato de 

ser um outro ou qualidade de uma coisa ser outra [F.: Do lat. alter, 'outro', + -(i)dade.]”. 
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A relação alter + eu entre Myra e Rambô será analisada, sabendo que ambos são como 

iguais, eu é o eu o outro do outro.  

Na obra O si-mesmo como outro, Paul Ricoeur (2019) renova a antiga dialética do 

mesmo e do outro. Ela foi escolhida porque acreditamos que elucida de forma clara o 

relacionamento dos protagonistas da obra Myra.  

Abordando a concepção do pronome si, Piva afirma (1999, p. 190) que ele é 

“pronome reflexivo de todos os pronomes gramaticais, que percorrendo seus atos, 

experiências e objetivações é capaz de se retomar reflexivamente, de se apropriar de sua 

identidade”. A teoria do sujeito proposta por Paul Ricouer só pode se realizar no nível 

intersubjetivo e institucional. Essa intersubjetividade e institucionalidade é apresentada 

no relacionamento de Myra e Rambô, que se inter-relacionam em suas subjetividades, 

construindo suas vidas e desafiando as instituições. 

Para Ricoeur, os direitos do homem precedem o Estado e o sujeito só se torna 

“real” quando passa pela intermediação pessoal e institucional. O sujeito é uma 

subjetividade capaz de responder ao que vem do outro. Isso se torna evidente na relação 

de Myra e Rambô, que respondem um ao outro e a mais ninguém, formando assim sua 

identidade juntos, como gêmeos. Acordando com o pensamento de Ricoeur, segundo o 

qual a relação com o Outro, por meio da autoreflexividade, faz com que o sujeito possa 

se autodesignar, Piva (1999, p. 207-208) reafirma esse pensamento: 

A reflexão filosófico-hermenêutica sobre a ipseidade responde no nível 

conceptual aos traços linguístico-gramaticais da ipseidade do “si-

mesmo”, (...) o si designa o reflexivo de todos os pronomes pessoais e 

impessoais, segundo, o “mesmo” tem a dupla significação de idem (uso 

comparativo do mesmo no sentido de idêntico, semelhante) e ipse (uso 

do mesmo para reforçar a expressão si, para indicar que se trata do ser 

ou da coisa em questão); terceiro, a correlação entre si e diverso de si: 

a alteridade não tem somente o sentido de uma comparação em que a 

alteridade figuraria ao lado dos antônimos do “mesmo”, isto é, de 

“contrário”, “distinto”, “diverso”, mas tem sobretudo o sentido de uma 

implicação de uma alteridade constitutiva da própria ipseidade. 

É nessa chave que analisamos a relação de Myra e Rambô. Logo no prefácio, ao 

falar sobre Nietzsche, Ricoeur (2019, p. XXX) afirma: “(...) não diz dogmaticamente – 

embora isso também lhe ocorra fazer – que o sujeito é multiplicidade: ele experimenta 

essa ideia (...)”. Esse trecho conversa com as ideias trazidas no capítulo 2 desta 

dissertação, que afirmam ser Myra e Rambô múltiplos, já que assumem nomes e histórias 

diferentes a cada encontro com uma nova pessoa a fim de se protegerem. São múltiplos 
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nesse sentido, mas são um só na proteção que advém dessa estratégia, isto é, manter seus 

nomes e histórias verdadeiros para si mesmos. São também um só pelo fato de serem 

gêmeos: mesma vida, mesmas vicissitudes, mesmo amor, mesmo destino. 

Ricoeur (2019, p. 3) afirma: 

Nesse aspecto, se as descrições definidas recorrem a procedimentos de 

classificação e predicação, é com outro objetivo, que já não é de 

classificar, mas de opor um membro de uma classe a todos os outros. 

Nesse sentido, o objetivo das descrições definidas é bem ostensivo, 

ainda que o procedimento continue sendo predicativo. 

Rambô é um cão de rinha, coisificado por seus donos. No início da narrativa, ele 

é tratado como objeto e Myra, ao perceber a situação, acolhe-o. É assim que começa o 

relacionamento dos dois, que se tornará essencial ao construto da narrativa, já que um 

impele o outro à ação, um quer protejer o outro e, por isso, mesmo em uma vida de 

penúrias, seguem. Maria Velho da Costa descreve a coisificação do cão no começo da 

obra: 

Com meio olho, Myra viu o cão sacudir-se com esforço. O pelo 

espirrava água e sangue. Depois atirou-se para o chão e ali ficou (...) 

eram cães de ferro, feitos para aquilo e para levar porrada (...) Aquilo 

sara que até faz raiva (COSTA, 2008, p. 11-12). 

Rambô, todo machucado, é predicado como coisa, oposto a outros cães e seres 

não feitos para “levar porrada”. Myra, com sua bondade, reclassifica-o, transformando-o 

em Outro, agora podendo-se considerar um Si-mesmo: 

Desgraçado, desgraçado Rambo, pobrezinho de ti. (...) O animal, sem 

se mover, esboçou um trejeito da cauda. (...) O rabo começava a saber 

sorrir. Depois começou a lamber-lhe os pés nus (...) Fomos feitos um 

para o outro, Rambo. Manha e força, manha e força. Agora temos de 

fugir antes que eles venham (...) Vamos, irmãozinho, em russo 

(COSTA, 2008, p. 13-15). 

A diferença de tratamento é evidente. Myra não trata Rambô como mera coisa, 

mas o iguala a si - “irmãozinho” - e dessa forma faz dele outro (um si-mesmo). De cão 

de rinha, Rambô passa a ser um cão dócil, que vai seguir a garota e protegê-la durante 

toda a narrativa.  

Outra questão importante, e muito presente na obra, são os nomes. Sobre eles, 

Ricoeur (2019, p. 3-4) declara:  

Quanto aos nomes próprios, limitam-se a singularizar uma entidade não 

repetível, não divisível (...) A alteridade, uma segunda vez, é 
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incorporada à designação: um único nome, na lista de nomes 

disponíveis, designa permanentemente um único indivíduo oposto a 

todos os outros da mesma classe. 

Essa citação evidencia a forte ligação entre Myra e Rambô que, como já foi 

explicado, recebeu a alcunha primeira de Rambo, mas é chamado por Myra de Rambô, o 

que se torna seu nome verdadeiro: 

A minha vida não é igual às outras, Rambô. Fui proibida de existir. Fui 

roubada de poder ser. 

Myra agora chamava-lhe Rambô quando estavam a sós. E ele respondia 

a todos os nomes que ela quisesse dar-lhe, porque se dava a ela 

(COSTA, 2008, p. 55). 

Pensando na sonoridade do nome da protagonista, tem-se que Myra é aquela que 

vê. É por isso que essa personagem tem uma compreensão de mundo tão ampliada, 

mesmo em sua vida de mendicância. Ela é capaz de olhar não apenas para si, mas também 

para o outro. É capaz também de estabelecer uma relação de igualdade com o animal. 

Não o enxerga como coisa, mas sim como um ser que deve ter direitos como os seres 

humanos. Por ser tolhida desses direitos, Myra percebe a necessidade dele em todas as 

esferas, seja ela humana, seja animal. Em vista disso, se torna o eu e o outro de Rambô, 

mostrando ao mundo outra compreensão do que seja a vida. É a alteridade, a capacidade 

de colocar-se no lugar do outro. É o reconhecer que existe igualdade mesmo na diferença. 

Assim sendo, a relação entre os dois têm laços fortíssimos, tanto é que Rambô permite 

que Myra o transforme em outro ser, um poeta. Ela o salva e o transforma. Assim como 

ele a salva e a transforma: 

No aranzel que se vai fazer com a morte dela, é só pôr mais pastilhas 

esmigalhadas no almofariz no chá da noite, que sou sempre eu que levo, 

na confusão do velório, todos com sono, sem padre e sem médico, sem 

polícia ainda, que ela sofre de asma e do coração de pedra, nós saímos 

para a noite escura. Vais ver (COSTA, 2008, p. 56). 

 Esse é o plano de Myra: matar Mafalda, a mulher autoritária que a acolheu, mas 

que pretende sacrificar Rambô. Sem contar com o suicídio final, em que ambos se 

libertam, essa é a maior prova da relação de Myra e Rambô. São gêmeos, quase um só. 

Um não pode existir sem o outro. Por isso, há o plano do assassinato, para que possem 

continuar sua jornada juntos. A afirmação de Ricoeur (2019, p. 17) fortalece o que foi 

dito sobre os dois protagonistas: 

Em outras palavras, é preciso adquirir simultaneamente a ideia de 

reflexividade e a ideia de alteridade, a fim de passar de uma correlação 

fraca e facilmente assumida entre alguém e qualquer outro à correlação 

forte entre de si, no sentido de meu, e de outrem, no sentido de teu. 
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Myra e Rambô são os próprios meu e teu. Um pertence ao outro. Eles são almas 

gêmeas: eu e tu, meu e teu. Os dois são tão próximos que, por vezes, é difícil saber aonde 

um começa e o outro termina. Suas ações são extremamente pautadas pelas necessidades 

e desejos um do outro. Será que se poderia afirmar que Myra é autodesignada por Rambô 

e vice-versa? Essa é uma hipótese que pode ser levantada. Contudo, não acreditamos que 

seja o caso. Sua relação é extremamente próxima a ponto de afirmarmos que são gêmeos. 

No entanto, há momentos na narrativa em que se distanciam, mesmo sem nunca se 

separarem. Um exemplo é o encontro com Orlando quando, Rambô, com ciúmes, passa 

dias sem falar com Myra. Além disso, quando Rambo aceita tornar-se Rambô, ele 

simplesmente está escolhendo uma vida melhor para si, uma vida com amor e longe das 

brigas de rinha. Ele não é obrigado a ir com a garota, mas o faz por decisão própria, 

mostrando que tem autonomia. 

Sobre essa questão e a busca de identidade, Ricoeur (2019, p. 20) diz “em várias 

narrativas o si busca sua identidade na escala de uma vida inteira”. É o que acontece com 

Myra e, principalmente, com Rambô. Apesar de se tornarem almas gêmeas no momento 

em que decidem fugir juntos, as personagens se conhecem mais a cada dia que passa, a 

cada perigo e a cada alegria que vivenciam, o que culmina em Rambô aceitar a proposta 

de suicídio duplo de Myra. Ele vive para ela e ela vive para ele. Ambos quase um só. Há 

diversos exemplos na obra: momento do conhecimento e da fuga, assassinato de Mafalda 

e fuga e, por fim, o suicídio duplo. Isso se evidencia em: 

Sou eu agora a tua gémea, Rambô. (...) Foi tua mãe uma fera? Foi ela 

que te deixou nas mãos dos maus donos, submisso à porrada? A mim 

foi. Ai eu, coitada, ai de nós (COSTA, 2008, p. 55-56). 

A questão do reconhecimento é algo que os une. Ricoeur (2019, p. 122), a este 

respeito, afirma que “Em grande parte, com efeito, a identidade de uma pessoa, de uma 

comunidade, é feita dessas identificações a valores, normas, ideais, modelos, heróis, nos 

quais a pessoa ou a comunidade se reconhecem”.  

Myra e Rambô são um o espelho do outro. A identidade, o reconhecer-se estão 

pautados um no outro. Somado a isso, eles partilham das mesmas condições: párias no 

mundo, vagando em mendicância por Portugal, seres proibidos de existir. A relação entre 

os dois evidencia o que Ricoeur (2019, p. 122) afirma sobre identificação:  

A identificação com figuras heroicas manifesta claramente essa 

alteridade assumida; mas já está latente na identificação com valores, 
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que faz pôr uma “causa” acima da própria vida; um elemento de 

lealdade, de lealismo, incorpora-se assim no caráter e o faz transformar-

se em fidelidade (...). 

Pode-se afirmar que Myra é a heroína (e salvadora) de Rambô, assim como Rambô 

é o herói (e salvador) de Myra. A lealdade entre os dois é inabalável. Protegem-se durante 

toda a narrativa, sendo o momento mais claro dessa proteção o suicídio duplo: matam-se 

para não voltarem à vida pregressa. Nenhum quer que o outro tenha que voltar. Além 

disso, não podem viver separados, ante essa possibilidade, escolhem a morte. 

 À pergunta que faz Ricoeur: “Aqui se trata da sobreposição do o que? ao quem?, 

que faz deslizar da pergunta: quem sou eu? para a pergunta: o que sou eu?” (2019, p. 

123), Myra responderia: sou o outro de Rambô, sua gêmea; e Rambô responderia: sou o 

outro de Myra, seu gêmeo. Confirmam o que diz Ricoeur (2019, p. 145-146): 

A verdadeira natureza da identidade narrativa, a meu ver, só se revela 

na dialética entre ipseidade e mesmidade. Nesse sentido, esta última 

representa a principal contribuição da teoria narrativa à constituição do 

si. 

Foi exatamente isso o que dissemos sobre Myra e Rambô quando afirmamos que 

são “seu outro e seu gêmeo”. É nessa dialética que está a relação entre ambos. São ao 

mesmo tempo um eu e um outro. Não à toa, ao revelar seu verdadeiro nome para o amante 

morto, Myra afirma: “Myra, chamo-me Myra, meu amor. (...) E Rambô, o cão é Rimbaud, 

meu amor. (COSTA, 2008, p. 192-193). É impossível não lembrar da famosa frase do 

poeta: “o eu é um outro” (Arthur Rimbaud (1871), Carta do vidente). Ela só reforça a 

ideia de mesmidade-outridade das personagens e demonstra que Rambô é o outro de 

Myra. Seu igual, seu gêmeo. A narrativa vai mostrando a constituição do si, como afirma 

Ricoeur (2019, p. 148): “(...) a operação narrativa desenvolve um conceito totalmente 

original de identidade dinâmica, que concilia as categorias que Locke considerava 

contrárias entre si: identidade e diversidade”. 

É nesse movimento que se situa a relação de Myra e Rambô, são um eu e um outro 

ao mesmo tempo. Por vezes misturam-se, parecendo assim que perdem sua identidade, 

mas é o contrário. Um depende do outro para que sua identidade se concretize, 

novamente, porque são gêmeos, seres em igual situação presos por vontade própria um 

ao outro.  

 Parafraseando Greimas, Ricoeur (2019, p. 152) fala sobre a construção da 

personagem: 
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(...) a lista ainda empírica das personagens do conto russo, segundo 

Propp, é substituída por um modelo estabelecido com base em três 

categorias: desejo (princípio de busca de objeto, uma pessoa, um valor), 

comunicação (princípio de toda relação de destinador a destinatário), 

ação propriamente dita (princípio de toda oposição entre adjuvantes e 

oponentes). 

Isso ajuda a pensar a relação de Myra e Rambô. Em primeiro lugar, há o desejo 

de proteção e de ficarem sempre juntos. Em diversas partes da narrativa, em momentos 

de perigo, as personagens afirmam que se tudo der errado “vão ambos os dois” 

(significando isso a morte, a qual se concretizará no fim do romance), demonstrando a 

ligação entre elas. A comunicação é outro ponto importante. Caso fossem duas 

personagens humanas, seria óbvio, mas Maria Velho da Costa construiu uma obra em que 

um cão e uma menina se comunicam, chegando até a “pensar um para o outro”, sem 

precisar usar palavras. Rambô conversa com a gata Brunilde, mas dentre os humanos, é 

apenas com Myra que fala. Reforçando os laços entre os dois. Em relação à ação, ela é 

toda pautada pelo desejo dos dois de ficarem sempre juntos. 

 Ao falar sobre a personagem, Ricoeur (2019, p. 155) afirma: 

A pessoa, entendida como personagem de narrativa, não é uma entidade 

distinta de suas “experiências”. Ao contrário: ela compartilha o regime 

da identidade dinâmica própria à história narrada. A narrativa constrói 

a identidade da personagem, que pode ser chamada de sua identidade 

narrativa, construindo a identidade da história narrada. É a identidade 

da história que faz a personagem. 

A narrativa de Myra começa com seu encontro com Rambô e termina com o 

suicídio duplo. Entre esses dois acontecimentos, as personagens vagam por Portugal, 

protegendo-se e amando-se e, principalmente, inventando histórias para si mesmos 

sempre que encontram um terceiro. Essa última estratégia narrativa constrói a identidade 

de Myra e Rambô como um ser si-mesmo/outro. Eles compartilham algo que é só deles: 

nome e história. O enredo serve para criar a identidade das personagens como gêmeas, 

como vem sendo defendido até aqui. 

 Ricoeur (2019, p. 173), para falar de identidade, utiliza muitos caminhos. Um 

deles é a morte, fantasma que persegue Myra e Rambô por toda a trajetória narrativa: 

Quanto à morte, as narrativas que a literatura faz dela acaso não têm a 

virtude de embotar o aguilhão da angústia em face do nada 

desconhecido, dando-lhe imaginariamente o contorno desta ou daquela 

morte, exemplar por uma razão ou outra? 
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Esse trecho é importante no estabelecimento do relacionamento de Myra e Rambô 

porque eles morrem juntos e por escolha própria. A morte é o desconhecido e eles a 

enfrentam para poderem continuar a serem quem são, libertando-se da tentativa da 

sociedade em torná-los novamente cão de rinha e escrava sexual. Tal atitude mostra ao 

leitor tanto a proximidade da relação dos dois, quanto o fato de que a morte não é o pior 

que pode acontecer. Ela pode ser libertação: 

Lembrou-se de Ernst Kleber, o bom alemão, os suicidas são sempre 

assassinados. 

E da avó-mãe. Marcha, marcha contra a neve, por vales e ventos, e se 

a neve te soterrar, paciência, há sempre alguém que apanha os teus 

pertences e continua. Um samovar, um ícone, um cão. Marcha, Myra, 

um pé atrás do outro, não penses. Voa. Um pé atrás do outro. Como 

reses que ninguém abate, nem mortas (COSTA, 2008, p. 220). 

O narrador lembra: primeiro que “os suicidas são sempre assassinados”, 

mostrando que o que leva Myra e Rambô a seu derradeiro destino é obra de 

acontecimentos que não podem controlar. Segundo, “Como reses que ninguém abate, 

nem mortas” mostra que o suicídio não é um fim, mas uma libertação. Myra e Rambô 

decidem não serem abatidos pela perspectiva de voltarem a ser uma escrava sexual e um 

cão de rinha. Depois de tudo o que viveram e do amor que encontraram um no outro, não 

podem permitir que isso aconteça a um e/ou ao outro, por isso decidem terminar sua 

história de cabeça erguida. Mesmo na morte, vão juntos. 

 Sobre a importância da narrativa, Ricouer (2019, p. 176) afirma: 

Graças a esses exercícios de valoração na dimensão da ficção a 

narrativa pode afinal exercer sua função de descoberta e, também, de 

transformação em relação ao sentir e ao agir do leitor, na fase de 

refiguração da ação pela narrativa (Ricoeur, 2019, p. 176). 

Em Myra, essa transformação ocorre a partir de como Rambô é apresentado 

durante o romance. Ele não é um mero cão, mas um cão que ganha o status que Maria 

Velho da Costa defende que o animal deve ter a partir de seu relacionamento com Myra, 

que o vê como um igual, seu gêmeo. É o que a zooliteratura problematiza ao tratar do 

animal, que deve ser enxergado como igual ao homem. E é isso o que Rambô é. Ele é um 

igual a Myra. Ambos têm o mesmo status. Isso se mostra por sua condição inicial quase 

idêntica, seu fim trágico juntos e, durante toda a narrativa, sua cumplicidade e amor. 
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 Ao falar da tragédia Antígona, Ricoeur (2019, p. 278-279) nos oferece insights 

aos aspectos trágicos de Myra: 

O vínculo que une a irmã ao irmão e ignora a distinção política entre 

amigo e inimigo é inseparável do serviço às divindades inferiores, que 

transforma o laço familiar num pacto tenebroso com a morte. (...) Como 

se sabe, a catarse, sem deixar de ser aclaramento, um esclarecimento, 

que pode legitimamente relacionar com a compreensão do enredo, não 

deixa de ser uma purificação proporcional à profundeza daquilo que 

está no fundo da ação (...) Por isso, se o trágico pode dirigir-se 

indiretamente a nosso poder de deliberar, é porque a catarse se dirigiu 

diretamente às paixões que ela não se limita a suscitar, mas está 

destinada a purificar (...). 

Myra não é uma tragédia, mas tem características trágicas que percorrem toda a 

narrativa e culminam no suicídio duplo de Myra e Rambô. A semelhança aqui está no 

referido laço familiar que causa a morte de Antígona. De certa forma, ela precisa proteger 

o irmão, assim como Myra precisa proteger Rambô, seu gêmeo. Também é possível fazer 

um paralelo nas paixões que são suscitadas: não é fácil pensar em uma garota escravizada 

sexualmente e pensar em um cão que é cão de rinha. Adicionalmente, a vida de 

mendicância e todas as dificuldades que as personagens têm que passar também não são 

fáceis de se vivenciar. Por isso, quando os dois se matam, podemos argumentar que há 

uma espécie de catarse, como se o leitor respirasse profundamente ante um final terrível, 

mas que é liberdade. 

Ao falar propriamente do si, Ricoeur (2019, p. 366) afirma: “O ser do si supõe a 

totalidade de um mundo que é o horizonte de seu pensar, de seu fazer, de seu sentir – em 

suma, de seu cuidado”. Em Myra, o mundo da garota não é apenas o mundo real em que 

vive, mas, utilizando um certo clichê, seu mundo é Rambô. Da mesma forma, o mundo 

de Rambô é Myra. Por isso só podem existir um em relação ao outro. Por isso sua união 

é tão forte e extrema a ponto de matarem e morrerem um pelo outro. Os pensamentos, 

atitudes e sentimentos de ambos ocorrem de um para o outro, até mesmo quando Myra se 

apaixona por Orlando, Rambô decide também amá-lo. 

A teoria de Ricoeur (2019, p. 375) contribui para redimensionar nossa reflexão 

sobre a relação eu-outro de Myra e Rambô: “A polissemia da ipseidade, observada em 

primeiro lugar, serve de algum modo de revelador em relação à polissemia do Outro, que 

se contrapõe ao Mesmo, no sentido de si mesmo.” Myra e Rambô se contrapõem no 

sentido de que são espelho um do outro. São um outro que é uno e, por isso, gêmeos, 

iguais.  
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Ao falar de alteridade, Ricoeur (2019, p. 377-378) traz à baila a ideia do sofrer: 

Mas a fenomenologia da passividade só supera o estágio implícito em 

que a evocamos várias vezes quando, nesse fenômeno global de 

ancoragem, se ressalta um traço marcante que nossas análises anteriores 

não levaram muito em conta, a saber, o sofrimento. (...) Com a 

diminuição do poder de agir, sentida como uma diminuição do esforço 

de existir, começa o reinado propriamente dito do sofrimento.  

O sofrimento está muito presente em Myra. Um cão de rinha e uma escrava sexual 

mendigando por Portugal em busca de um lugar no mundo, o qual nunca encontrarão. O 

sofrimento é o que define a vida e o destino de Rambô e Myra. Seu poder de agir é 

diminuído. São párias no mundo. Vemos isso todos os dias. O que pode um mendigo que 

encontramos na rua? Quais são suas escolhas possíveis? Mas é na relação de um com o 

outro que esse sofrimento é mitigado. Eles partilham-no e por meio de seu amor 

diminuem-no e não padecem, pelo menos, “da diminuição do esforço de existir”, pois 

ganham força um no outro, ou melhor, um pelo outro. 

Na esteira da alteridade, como se configura o Outro? Ricoeur (2019, p. 389) 

esclarece: 

Uma nova dialética entre Mesmo e Outro é suscitada por essa 

hermenêutica que, de vários modos, comprova não ser o Outro aqui 

apenas a contrapartida do Mesmo, mas pertencer à constituição íntima de 

seu sentido. 

 É exatamente isso o que se dá na relação de Myra e Rambô. São um mesmo e um 

outro, intercambiáveis. Um afeta o outro no âmago de sua existência. Criam-se um ao 

outro, vivem uma vida igual em desafios, sofrimento, delícias e tragicidade. Myra não 

seria Myra sem Rambô e Rambô não seria Rambô sem Myra. Um exemplo disso é a 

mudança de nome que ocorre com o cão em decorrência do conhecer a garota. De Rambo, 

nome com referência à cultura pop: um lutador, ele passa a Rambô e, finalmente, 

Rimbaud, um poeta. Pode se empregar aqui “um termo familiar do vocabulário 

husserliano – à interlocução em virtude da qual cada locutor é afetado pela fala que lhe é 

dirigida. A escuta da fala recebida passa então a ser parte integrante do discurso na 

qualidade de discurso dirigido a...” (RICOEUR, 2019, p. 389). 

Se Myra não tivesse transformado Rambo em Rambô, ele teria sido outro tipo de 

cão. Do mesmo modo, se Rambô não falasse, chegando até a pensar para/com Myra, ela 

teria sido outra pessoa. Provavelmente, não teria fugido do semibordel da Caparica em 

que era mantida como escrava sexual. 
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 Essa relação também adentra a esfera ética, conforme demonstra Ricoeur (2019, 

p. 390): 

A própria definição de ética que propusemos – bem viver com e para 

outrem em instituições justas – não é concebível sem que o projeto de 

bem viver seja afetado pela solicitude ao mesmo tempo exercida e 

recebida (...). 

Apesar de suas vicissitudes, Myra e Rambô vivem bem com/para um ao outro. No 

entanto, não participam de instituições justas, afinal, são párias na sociedade, por isso 

esse viver bem não se estende a outros, fica confinado à sua relação. É por esse motivo 

que inventam nomes e histórias diferentes a cada encontro que ocorre na narrativa. 

Ao explicar Husserl, Ricoeur (2019, p. 396) diz: 

Nessa dimensão, a transferência analógica que Husserl aponta é uma 

operação autenticamente produtiva, uma vez que extrapola o próprio 

programa da fenomenologia, extrapolando a experiência da carne 

própria. Se não cria a alteridade, sempre pressuposta, confere-lhe uma 

significação específica, a saber, a admissão de que o outro não está 

condenado a continuar como estranho, mas pode tornar-se meu 

semelhante, a saber, alguém que, como eu, diz “eu”. 

Myra faz esse movimento por Rambô quando o acolhe e foge com ele, 

transformando-o em seu igual. Apesar de tudo porque passa, Rambô torna-se um eu, não 

mais apenas um cão de rinha largado em um galpão abandonado para lamber suas feridas. 

Ao acolher Rambô, Myra é acolhida por ele, transformando-se também em um alguém 

não definido apenas como escrava sexual. Eles passam por muitas dificuldades e são 

completamente excluídos da sociedade, mas tem um ao outro e podem pronunciar esse 

“eu”. 

Ao falar sobre a obra de Lévinas, Ricoeur (2019, p. 399) explica: “(...) o eu de 

antes do encontro do outro – melhor seria dizer do eu antes de ser arrombado pelo outro 

-, é um eu obstinadamente fechado, aferrolhado, separado.” 

Por conta da narrativa começar com o encontro de Myra e Rambô ainda no início 

do primeiro capítulo, podemos dizer que há essa separação. Myra começa sua história 

como um ser em si, pensando em suicídio, ainda criança. É a partir do encontro com o 

cão que ela deixa de ser separada, torna-se um junto a ele, desaferrolha-se, libertando-se 

do semibordel na Caparica. O mesmo movimento ocorre com Rambô, que se liberta da 

vida de cão de rinha e pode se tornar um ser que aprende a amar. 
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Sobre a alteridade, diz Ricoeur (2019, p. 405): 

Ora, essa alteridade, em vez de ser estranha à sua constituição de 

ipseidade, está estreitamente ligada à sua emergência, uma vez que, sob 

o impulso da consciência o si se torna capaz de reagir ao anonimato do 

“man” [impessoal]. 

Rambô é possuidor dessa alteridade, tem consciência de si, o que permite que ele 

se torne o espelho de Myra, seu um e seu outro, enfim, seu gêmeo. Caso não a tivesse, 

isso seria impossível e a narrativa seria completamente diferente. Seria possível levar 

adiante a história de Myra como uma garota que é acompanhada por um cão “comum”, 

mas, se assim o fosse, tudo seria diferente. Ela não teria alma gêmea, alguém para ser 

para outra pessoa e, dessa forma, provavelmente sucumbiria às dificuldades de sua vida, 

pois não teria o motivo que a faz sempre seguir: Rambô. 

O papel que a voz cumpre, Ricoeur (2019, p. 405) corrobora ao afirmar: 

Ora, como o si se desvencilha do impessoal? Aqui se anuncia o traço 

que especifica o fenômeno da consciência, a saber, a espécie de grito 

(Ruf), de apelo (Anruf), assinalada pela metáfora da voz. Nesse 

colóquio íntimo, o si aparece interpelado e, nesse sentido, afetado de 

modo singular. 

Se não tivesse consciência, se não tivesse voz, Rambô seria outro. Ele fala com 

Myra e vai além, pensa para Myra, que o escuta mesmo sem que as palavras sejam 

pronunciadas. Por isso que ela pode ter com ele uma relação de igual para igual, que 

podem ser tão próximos, viverem juntos, quase como um só, um para o outro. Mas o 

cão não faz isso com qualquer um, é apenas com a garota que tem esse tipo de relação, 

o que faz com que ela seja ainda mais forte, especial e única. Myra não terá esse tipo de 

conexão com mais ninguém, nem mesmo com seu salvador, mesmo que por um tempo 

breve, o amante, Orlando. 

Ao abordar a obra de Nietzsche, Ricoeur (2019, p. 409) afirma: 

(...) parece abrir espaço para um conceito que é de algum modo neutro; 

isso é feito por meio do elogio à promessa, antídoto do esquecimento, 

mas considerado uma faculdade de inibição ativa, “uma faculdade 

positiva em toda a sua força”. 

A promessa de Myra para Rambô é o antídoto do esquecimento: um ficará preso 

à memória do outro para sempre. Seres à margem e excluídos do mundo, são reconhecidos 

e inseridos por meio da relação que têm um com o outro: 
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Myra pousou-lhe a mão no grande cachaço com muita doçura e 

determinação. Fomos feitos um para o outro, Rambo. Manha e força, 

manha e força. Eu digo que te achei na estrada, és muito valioso. Agora 

temos de fugir antes que eles venham, havemos de encontrar um sítio, 

vais ver. Há sempre mais maus que os maus (COSTA, 2008, p. 14). 

Na verdade, há duas promessas: “fomos feitos um para o outro (...) [e] havemos 

de achar um sítio”. Essas promessas são cumpridas. Eles se tornam gêmeos, iguais, numa 

relação com força singular. E encontram Orlando, que lhes provê morada e, também, 

amor, mesmo que por pouco tempo. Podemos dizer que as promessas criam a ligação de 

Myra e Rambô, pois, vagando por Portugal sempre juntos, não podem ser nada além de 

um para o outro. Essa ligação continuará estreita ao ponto da unicidade, tanto é que, na 

última página do romance, se matam juntos. Foram feitos um para o outro. E não podem 

viver separados, daí a escolha da morte. A conexão e o amor entre os dois, iniciados pela 

promessa de Myra, é tão forte que, mesmo na hora do suicídio, ao perceber o temor do 

cão, ela tenta protegê-lo: “(...) Agarra-me bem, disse, para eu bater com a espinha antes 

de ti.” (COSTA, 2008, p. 221). 

Utilizando-nos das proposições de Paul Ricoeur em O si-mesmo como outro, 

procuramos demonstrar o caráter singular da relação entre Myra e Rambô, que são o 

espelho um do outro, o eu um do outro, que vivem juntos, sentem juntos e padecem juntos, 

que, enfim, morrem juntos, pois um mudou o outro de forma que não podem voltar à sua 

vida original e nem viver separados, pois são, enfim, almas gêmeas. 
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Considerações finais  

 

Myra é muito mais que um livro. Myra é um universo. E como todos os livros-

universo fornece vasto material de estudo. Dentre eles, destacamos a condição feminina, 

a objetificação da mulher, a imigração ilegal, o tráfico sexual, os maus tratos aos animais, 

o amor, a viagem, a mendicância. Myra é como muitos romances da autora, que possuem 

temas sombrios e, muitas vezes, trágicos, fazendo com que o leitor se confronte com 

situações devastadoras, nas quais as personagens aparecem impotentes e sem habilidade 

para a vida “normal”. Como exemplo, Irene ou o contrato social (2000) termina com 

Orlando aplicando uma injeção letal no calcanhar da mãe de sua ex-namorada, Racquel, 

para que ela não sofra as agruras da terrível doença que a acometeu. Como em Myra a 

morte é como libertação, mas, dessa vez, em vez de assassinato, ocorre um suicídio. 

Apesar de seu tom pessimista, com ares suicidas, as obras propõem pistas que 

podem expandir os horizontes do leitor e apresentar novas formas de vida. Em Myra, isso 

se faz por meio de identidades híbridas, como é o caso de Rambô, que deveria ser 

“apenas” um cão, mas se torna o outro da garota. Essa é a potência da escrita de Maria 

Velho da Costa. Myra estimula reflexões sobre o que é o humano e o que é a arte e qual 

a relação entre os dois. Isso cria tensão na obra e no leitor, que se vê obrigado a pensar 

tanto em um quanto em outro. 

Miguel Real, ao realizar seu estudo sobre a literatura portuguesa contemporânea, 

conclui que com os desdobramentos do pós-Revolução dos Cravos e da inserção de 

Portugal na comunidade europeia, a literatura do país torna-se cosmopolita e múltipla, 

abarcando diversos tipos de narrativa que fazem parte de um novo realismo. Myra não 

esconde sua relação com este contexto, sendo uma obra combativa, que bebe do 

maravilhoso e utiliza o trabalho com a linguagem para denunciar questões prementes ao 

no mundo contemporâneo, como a exploração sexual, o tráfico humano, a defesa dos 

direitos dos animais, a imigração ilegal, a mendicância e a inevitável globalização. Por 

isso, é difícil não enxergar em Myra um forte viés político, mas este reconhecimento não 

diminui seu valor estético. 
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Em relação à linguagem, ao se utilizar do conto maravilhoso de Propp e subvertê-

lo, Maria Velho da Costa presta homenagem à tradição ao parodiá-la, conforme as 

proposições de Linda Hutcheon e Patricia Waugh. A personagem Myra se constrói como 

uma princesa subvertida, ora se enquadrando nas perspectivas de Propp, ora fugindo 

delas. É por isso que podemos dizer que Myra não é uma princesa proppiana. Ela se 

assemelha mais a uma heroína trágica, não no sentido de tragédia grega, mas no do trágico 

contemporâneo, afinal, é uma escrava sexual, depois uma mendiga e, por fim, uma 

suicida. 

 A aparente história maravilhosa de uma garota, que vaga com um cão falante e 

encontra um príncipe que a ama e a educa, é atravessada pelo trágico quando 

consideramos as questões elencadas. Também é caracterizada pelo suicídio duplo ao final 

do romance, que representa um grito de liberdade para as personagens, mas também um 

alerta ao leitor para as crueldades do mundo. Que mundo é esse em que uma adolescente 

e um cão só podem ser livres ao decidirem se matar?  

Ainda, é preciso enfatizar o papel da paródia na construção da narrativa. Myra é 

uma princesa paródica, afinal, que princesa é uma escrava sexual e mendiga? O principal 

momento em que esta questão se coloca é quando ela conhece Orlando, que a salva – pelo 

menos por um tempo – da vida cruel em que está inserida e lhe dá uma vida de princesa, 

cheia de mimos, amor e arte. Sendo uma paródia, a vida de princesa não pode durar, tanto 

que Orlando é assassinado e Myra e Rambô são feitos cativos. É a narrativa mostrando 

que a vida não é um conto de fadas. 

A ficcionalização das personagens também é de extrema importância para a 

construção da narrativa de Myra. É ela que pauta a vida dos dois progatonistas, que criam 

nomes e histórias diferentes para si a cada encontro que têm, fazendo com que protejam 

a sua identidade, mantendo-a apenas um para o outro. Essa estratégia metaficcional, cujo 

aparato teórico foi fornecido por Linda Hutcheon, evidencia o poder e a relevância do uso 

da palavra e do contar histórias. Sem esse recurso, as personagens estariam ainda mais à 

mercê da vida deplorável que levam e não construiriam a relação que constróem para si, 

protegidos do mundo da forma que podem. 

É por meio das mentiras que contam, ao longo da narrativa, que protegem sua 

identidade. Myra e seu fiel escudeiro Rambô encontram diversas personagens ao longo 
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do romance, mas nunca revelam seu verdadeiro nome e história. Apenas um sabe do 

outro, como gêmeos que são. O fato que enfatiza a importância dessa ficcionalização das 

personagens ocorre quase ao fim do romance quando, ao revelar seu nome verdadeiro e 

de seu cão a Orlando, já morto, Myra volta à sua situação inicial. Ela é levada pelos 

assassinos de seu amante para se tornar novamente uma escrava sexual e Rambô, um cão 

de rinha. Por isso, a única saída possível para os dois é o suicídio. O que se passa na 

narrativa os transformou, fazendo com que não pudessem mais ser o que eram. 

Por fim, há as questões da zooliteratura e da defesa dos direitos dos animais, de 

acordo com as quais procuramos demonstrar que Rambô é muito mais que apenas um 

animal, conforme entendido de modo geral pela sociedade. Ele tem seu status de ser igual 

à Myra. Ela é sua companheira, sua alma gêmea, e não apenas sua dona, como se costuma 

dizer dos homens em relação aos animais. É por isso que vivem juntos, sentem juntos, 

pensam um para o outro e vivem um em função do outro. São almas gêmeas, como a 

própria personagem afirma. E é dessa forma que morrem juntos, porque não podem viver 

separados e porque transformaram um ao outro. 

Myra e Rambô são gêmeos, iguais, mesmo sendo ele um cão, o que novamente 

demonstra o viés social da obra de Maria Velho da Costa. São inseparáveis, e o desejo de 

sobrevivência e de proteção um do outro é o que faz a narrativa avançar. Se não tivessem 

se encontrado, não teriam a coragem para fugir, não conheceriam Orlando, a quem ambos 

amavam e quem os protege, mesmo que por um breve período e, por fim, não teriam 

decidido se suicidarem juntos. Ato que, como dissemos, é tanto um grito de liberdade 

quanto um grande alerta. 

Por tudo isso, é difícil não enxergar Myra como uma obra combativa, de forte viés 

social, e isso não diminui seu valor estético. A construção da narrativa, tanto pela forma 

quanto pelo conteúdo, inseparáveis que são, se dá por essa mescla do literário com o 

social. Evidência disso é a educação de Myra na casa de Orlando, fortemente pautada 

pela arte.  

Em Maria Velho da Costa, a subjetividade das personagens, que apresentam 

diversificados olhares sobre o mundo, faz com que o leitor se interrogue sobre a vida e a 

repense. Sua escrita está extremamente ligada à vida, por isso, ao lê-la tem-se a impressão 

de estar na vida. Em Myra, a autora se utiliza da linguagem para criar um romance de 
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resistência social, questão sempre presente em suas obras. No entanto, o suicídio, aspecto 

trágico e de denúncia social, traz uma nota de esperança. Essa esperança vem da recusa 

da vida de total subjugação que pretendem impor à Myra e Rambô. Assim, podemos ter 

uma pequena crença na possibilidade de mudança. Concluímos com uma afirmação de 

Myra que demonstra a relação entre vida e arte que Maria Velho da Costa (2008, p. 210) 

estabelece no romance: “Odeio gente que se mete com a literatura e depois não a sofre”. 
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