
A Rainha do Ignoto: 
Um Romance fantástico? 

Gore/li Moreiru ' 

INTRODUÇÃO 

Escrever sobre o fantástico náo é trabalho fácil. A indefinição conceituai 

entre os teóricos mais abalizados não desapareceu ainda por completo, o que 

não permite oferecer qualquer resposta definitiva à apreciação de um texto. 

Esta pesquisa se originou da divergência de opiniões entre os críticos 

Abclardo Montenegro c Otacílio Colares sobre o romance A rainha do igno

to, de Emília hcitas. 

Procurou-se dividir o trabalho cm duas partes: a primeira visa a intro

duzir o leitor na teoria do fantástico, tendo como base os esc ritos de Tzvctan 

Todorov c Fclipc Furtado; a segunda orienta a pesquisa para o desenvolvimen

to dos seguintes itens: a) introdução aos fundamentos da análise do livro A 

rainha do ignoto: b) breve referência à biografia da aurora; c) confronto do 

pensamento de Abclardo Montenegro c Otacílio Colares dentro da teori a do 

fantástico; c d) breve apreciação sobre a repercussão da obra no contexto de 

sua publicação. 
Quanto à co nclusão, náo se pretendeu dar a palavra final, mas sugerir 

outra alternativa de percepção do texto . 

FANTÁSTICO, ESTRANIIO E MARAVILIIOSO NA LITERATURA 

Nas últimas décadas, um interesse maior tem sido despertado pelos 
teóricos da literatura sobre o es tudo do gênero fanGÍstico. I lá ainda muita 
indefinição, no entanto ocorrem confusões com referência aos gêneros vizi

nhos: o esuanho c o maravilhoso. Essas imprecisões devem-se ao faro de que 
tanto o fantástico como seus adjacentes trabalham com a chamada literatura 

do sobrenfltural, ou seja, as "histórias de fantasmas", ligadas ao fantástico; as 
"narrativas maravilhosas" que se referem ao gênero maravilhoso, c as "narrati

vas de mistério" , do gênero estranho que, segundo M.R. James apud furtado 

(1980, p.S-9), englobam, portanto, os três gêneros. 

J Mesrre cm l.ctras/UFC: c Membro da Eq uipe de Rcdaçáo c Rcvis;io do TRE/C:E. 
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A primeira característica do fantástico (do latim phantasticu, do grego 

phantastokós, ambos originados de phantasia) é a ruptura do ambiente fa miliar, 

cotidiano, pelo surgimento do sobrenatural. Isso quer dizer que o fantástico 

almeja encenar a coexistênci a de dois mundos irredutíveis, não substituindo 

totalmente o universo real por um mundo absolutamente maravilhoso, mas 

trazer ao mundo racional o elemento sobrenatural, como afi rma Louis Vax 

apud Furtado (1980 , p.20): "Não é outro universo que se ergue face ao nosso; 

é o nosso que , paradoxalmente, se metamorfoseia, apodrece e se torna outro" 

.Deve-se, aqui, fazer um esclarecimento do que seja o elemento sobrenatural, 

visto que não se trata de tema exclusivo do fantástico, m as , como já foi eirado, 

é utili zado com freqüência por outros gêneros, especialmente o estranho e o 

marav ilhoso. Os temas do sobrenatural, segundo Felipe Furtado (1980, p.20), 

traduzem uma fenomenologia meta-empírica, isto é, 

está para além do que é verificável ou cognoscívcl a partir da ex
periência, tanto por intermédio dos sentidos ou das potencialida
des cognitivas da mente humana, como através de quaisquer apa
relhos que auxiliem , desenvolvem ou supram essas faculdades. 

Co rno a literatura do sobrenatural abrange outros gêneros além do fan

tás ti co, há de se concluir que alguns temas, mesmo trazendo cm si a violação 

ou subversão das leis da matéria ou da relação da causalidade existente entre 

os fen ômenos, não são adequados às características do fantástico e, portanto, 

se excluem do gênero. Nesse sentido, importa diferenciar o que é adequado 

ou não à construção desse gênero. 

Fclipc Furtado divide o sobrcnamral cm dois tipos: o positivo (ligado 

ao co ncciw do Bem) c o nega ti vo (ligado ao conceito do M al). Essa oposição 

maniqueísta é necessária, segundo o autor, para que se compreenda o tipo de 

fenomenologia mera-empírica que convém ao fantástico . 

Para o autor, é o sobrenatural negativo que mais se apropria à cons
trução da narrativa fantásti ca, porque "só através dele se realiza inteiramente o 
mundo alucinante cuja co nfrontação com um sistema de natureza de aparên

cia normal a narrativa do gênero tem de encenar" (HJRTADO, 1980, p.22) 

Com esse pensamento concordam, também, Maurice Lévy, Loius Vax 

e Monraguc Summcrs. 

No fantástico como no estranho, é predominante o uso do sobrena

tural negativo. Além disso , o insólito é sempre irreversível e de conseqüências 
nefas tas, trazendo para o desfecho da obra um final trágico. 
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Já, no maravilhoso, o extraordinário pode ser tanto pos1uvo como 

negativo. Sobre isso, Alejo Carpemier (1987, p.l22) esclarece: 

O extraordinário não é necessariamente belo ou bonito. Não é 
boniw nem tCio; é acima de tudo assombroso por aquilo que 
tem de insóliw. Tudo o que é insólito, tudo o que é assombroso , 
ll!do o que escapa às normas estabelecidas é maravilhoso ... O feio , 
o disforme, o terrível, também pode ser maravilhoso. Tudo o que 
é insólito é maravilhoso. 

Esses pressupostos já fornecem uma primeira diferenciação entre os 

gêneros: o fantástico não admite o sobrenatural positivo em sua construção, 

mas adere incondicionalmente ao sobrenatural negativo. Outra diferencia

ção necessária diz respeito ao sobrenatural religioso positivo, que também não 

deve coincidir com os elementos do fanrástico. Quanto a isso, felipc Furtado 

(1980, p.25) adverte: "a fenomenologia meta-empírica propícia ao gênero de

verá ser completamente alheia à experiência física ou psíquica do destinatário 

da enunciação, o que inclui a sua hipotética experiência religiosa". 

Qualquer tendência (de caráter religioso ou não) ao sobrenatural posi

tivo não pode gerar o fantástico e redundará, quando muito, no maravilhoso. 

Emende-se, também, que o sobrenatural religioso poderá tender para o fan

tástico quando evidenciar um teor acenruadamcntc negativo. 

O fator que distingue basicamente o fantástico, o estranho e o mara

vilhoso é a maneira como cada um desses gêneros trabalha a coexistência de 

manifestações extra-naturais com a natureza conhecida. 

No gênero maravilhoso, desde o início do texto, institui-se um mundo 

inteiramente arbitrário e impossível, onde não cabe qualquer dúvida quanto 

ao carátcr meta-empírico do espaço e dos fenômenos. O tradicional "era uma 
vez ... ", que dá início a muitas narrativas, transporta imediatamente o leitor 
para um mundo irreal, onde tudo é permitido, tudo pode acontecer. No ma

ravilhoso, não há a menor preocupação em fazer passar por reais os aconteci

mentos c o mundo insólito que se cria. 
Um pacto , portanto, entre o narrador e o receptor do enunciado deve

se estabelecer: a aceitação apriorística dos fenômenos como irrecusáveis e in

questionáveis quanto a sua natureza c causas. Os contos de Charles Perraulr 

são exemplos do maravilhoso. 

Já, no estranho, os fatos extra-naturais têm uma explicação racional 

no desfecho da narrativa. As dúvidas vão-se fazendo c as hipóteses quanto ao 
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carátcr e origem alheias às leis naturais dos fatos ou personagens ocorrem até 
cerra altura do texto. No final, as suposições são desfeitas, um amplo esclare
cimento arrasta a narrativa para o mundo familiar do cotidiano. Os contos de 
Edgar Allan Poe são exemplos satisfatórios desse gênero. 

No fantástico, a ambigüidade resultante da presença simultânea de dois 
fenômenos de carátcr antinómico, refletindo mundos exclusivos, não pode ser 
desfe ita; deve perdurar até o final da narrativa. A essência do fantástico está 
cm expressar o sobrenatural com espontaneidade e de sustentar uma constan
te c nunca resolvida oposição dele contra o mundo natural em que surge. A in
definição não pode ter fim . Ao terminar o texto, o leitor deve ainda continuar 

com a dúvida. Palavras de f<clipe Furtado ( 1980, p.IÍO): "é, portanto, a criação 

e, sobretudo, a permanência da ambigüidade ao longo da narrativa que prin
cipalmente di stingue o fantástico dos dois gêneros que lhe são contíguos". 

Todorov (1992, p.31) assegura que o fantástico se faz na incerteza. 
Qualquer explicação redunda em um dos gêneros vizinhos (estranho/mara
vilhoso). Mas, o que caracteriza, de faro, o gênero é a hesitação de um "ser 
que só conhece as leis naturais, face a um acontecimento aparentemente 
sobrcnatu ral". 

Todorov relacionou outras condições para o estabelecimento do fantás
tico na narrativa. Além da hesitação do leitor entre uma explicação racional 

ou sobrcnamral, uma personagem pode ou deve igualmente experimentar o 
mesmo sentimento (o leitor se identifica com a personagem, e a hesitação 
torna-se um tema da obra). Outra condição: o leitor deve recusar a interpreta
ção "alegórica" c a "poética". A primeira, porque se sabe que as palavras podem 
ser entendidas em outro sentido e a segunda, porque se trata de seqüências 
verbais, restritas apenas ao âmbito das palavras. 

Felipe htrtado (1980, p.IÍO-tí 1) discorda de Todorov quanto à caracte
rização do gênero na sua essência. Aponta a ambigüidade como o ponto chave 
da questão e alerta: " ... a hesitação do destinatário intratextual da narrativa não 
passa de um mero reflexo dele, constituindo apenas mais uma das formas de 
comunicar ao leitor a irrcsolução face aos acontecimentos e figuras evocados". 

Enquanto Felipe furtado defende a permanência da ambigüidade até o 
final da história (para a realização do fantás tico), Louis Vax também entende a 
indecisão como fator indispensável para a criação da ane fantástica ideal. To
dorov (1992, p.47) insiste que o fantástico "dura apenas o tempo de uma he
sitação: hes itação comum ao leitor e à personagem". Afirma que, no desfecho 
da história, o leitor (ou a personagem) sempre toma uma decisão, optando por 
uma explicação, eliminando o fantástico. Assim, 
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Se ele decide que as leis da realidade permanecem intactas c 

permitem explicar os fenômenos descritos, dizemos qu e a obra 

se liga a um outro gênero: o estranho. Se, ao contrário, decide 
que devem admitir novas leis da natureza, pelas quais o fenô

meno pode ser explicado, entramos no gênero do maravilhoso 

(1992, p.48) . 

Nesse sentido, o fantástico é um gênero situado entre o estranho e o 

maravilhoso, nunca autónomo c sempre evanescente. 

Mas Todorov não encerra seu estudo com essas notas. Além dos gêne

ros citados (que ele batizou de estranho-puro c maravilhoso-puro), assegura 

ainda a existência dos subgêncros que são: fantástico-estanho e fantástico

maravilhoso. O fantástico-puro estaria no centro desses quatro tipos. 

O fantástico-estranho é a narrativa que, apesar de receber no final uma 

explicação racional, leva o leitor, pelo máximo tempo possível, a crer na inter

ferência do sobrenatural. Nesse caso, as obras têm caráter insólito. 

O estranho-puro relata acontecimentos que são explicados pelas leis da 

razão, mas são incríveis, extraordinários, chocantes, singulares e inquietantes. 

Já no fantástico-maravilhoso , as narrativas se apresentam como fantás

ticas c terminam com uma aceitação do sobrcnaLUral. 
O maravilhoso-puro se subdivide cm vários tipos: 

• Maravilhoso hiperbólico : os fenômenos são sobrenaturais pela di

mensão exagerada; 

• Maravilhoso exótico: acontecimentos sobrenaturais são narrados 

como se fossem normais (exemplo: fatos extraordinários de um lugar 
que o leitor desconhece e, portanto, não rem como duvidar); 

• Maravilhoso instrumental: narrativas que incluem instrum entos 
inexistentes (na época descrita), mas que, posteriormente, se tornam 

perfeitamente viáveis, como aperfeiçoamento técnico. Exemplos: ta

pete voador, maçá que cura, tubo de longa visão, traduzidos como 
helicóptero, antibiótico e binóculo; 

• Maravilhoso científico: o sobrenatural é explicado racionalmente, 
mas segundo leis não aceitas pela ciência. Exemplo : o hipnotismo. 

A vcrossimilhança nos gêneros eirados é tratada de maneira diferente. 
No maravilhoso, há um descompromisso com a realidade como é de faro e, 

por maior o esforço que o escritor faça para tentar evidenciar vcrossimilhan-
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ça de personagem, ação e espaço, mais ocorre o afastamento do real. Assim, 

pode-se di ze r que creditar vc ross imilhança a uma narrativa não quer dizer 
necessa ri amente que ela reproduz o real, mas que obedece, antes de mais nada, 

a um a coerência interna. 
Para !;clipe Furtado (1980, p. 1\8), a verossimilhança do fantástico 

deve-se a "dois eixos de orientação do vcrossímil (opini ão pública c regras 

do gênero)". 

O utros artifícios são util izados pelo fantástico para conferir maior plau
sibi lidade à narrativa , des taque-se a inclusão de "perso nagens respeitáve is" no 

texto (são personagens muitas vezes idôncas segundo a ideologia dominante); 
o uso de documentos ou a recorrência a referências fatu ais, tais co mo: fatos 
histór icos ou dados cicnríficos; a reco rrência ao testemunho de um narrador
personagem (que poderá se r mais co nvincente se for um cético). 

Apesar das polêmicas cm torno de qual fator define o fantástico na sua 

essência, é co mum aos teóricos a aceitação de que, sem a dúvida, a hesitação, 

a incerteza e a situação am bígua, é impossível existir um texto fantástico . 

r comum, também, a aceitação de que um mundo sobrenatural, onde 
co nvivem se res com poderes para além da capacidade humana, como anjos 
e fadas, ou onde bichos c plantas falam c milagres acontecem, pertence ao 
gênero maravilhoso. 

(sob essa orientação que se conduzirá o estudo a seguir so bre o roman

ce A rainha do ignoto, de l·: mília h citas que, ao ser ev idenciado por algun s 
pesquisadores, trouxe consigo um problema tanto com respeito ao enquadra
mento dele cm determinado gênero (fantástico) quanto à qualidade da obra 
como valor artístico. 

A RAINHA DO IGNOTO 

A QUESTÃO 

O romance cm foco tem sido objcto de divergência entre estudiosos c 
críticos. O ápice dessas discussões encontra-se nos ensaios de Abclardo Mon
tenegro (195.3, p. 77) e Otacílio Colares (1977, p.26-27). O primeiro reduz o 
romance a uma "colcção de fatos triviais", que mais parece uma "obra ditada 
do além , servindo a romancista de médium psicógrafa", que não passa de um 

"dramalhão que não convence" e não oferece nenhuma contribuição à arte c à 
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cultura, exccto pelo "pouco de descrição dos costumes baixo-jaguaribanos"; o 
segundo reivindica para a autora do livro um lugar junto aos grandes nomes 
da literatura do sobrenatural mundial, tais como: Horace Walpole, Gogol, 

E.TA. I-Ioffman, E. A. Poe, Nerval, Jean Cocteau, L. Lugones, H. Queiroga, 

Borges c Conázar. 
Está posta a questão. Quem estará com a razão? 

O ROMANCE E A AUTORA 

Trata-se do livro A rainha do ignoto (que tem como subtÍtulo "roman
ce psicológico"), da ccarense Emília h·eitas, que foi publicado cm 1899. 

A autora, segundo o Barão de Studarr (1980, p. 242-2'Í3), nasceu na 

cidade de Aracati a 15.01.1855, estudou em Fortaleza, na Escola Normal, e 

foi professora do Instituto Benjamin Constam em Manaus. Escreveu tam

bém Canções do lar, livro de poesias e O renegado, romance. Dessas produ

ções, porém, hoje não se rem notícia c existem dúvidas quanto à publicação 

da última. 

O PONTO DE PARTIDA 

A preocupação de Otacílio Colares, na apresentação crítica que faz à 
segunda edição do livro A rainha do ignoto, cujo trabalho organizou e atua
lizou ortograficamente, partiu de uma consideração: por que o romance não 
teve repercussão? Ele aponta dois fatores que considera determinantes para 

justificar o esquecimento do livro: o romance rem uma base regional, mas en

tra pelos domínios do fantástico; apesar do teor regionalista, não se restringe 

apenas ao modelo ecológico e, por vezes, político em voga na época. 

O QUE I lÁ DE FANTÁSTICO 

Para Otacílio Colares (1977, p.16), Emília Freiras foi tocada "pela 
centelha da genialidade" e o seu grande mérito no livro A rainha do ignoto 

foi conseguir 
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que fàz de parte do romance, de quatro c meia centena de pági
nas, uma série de vindas c fugas do imagi nário para o ponderável, 
do palpável, para o vcrossímil (1977, p.l9). 



Para afirmar que o romance é fantástico, ele se fundamenta basicamen
te em dois argumentos: a irrupção do insólito num ambiente familiar, cotidia

no, cm que se observa: 
o romance de Emília Freitas começa (I 0 capítulo) com uma 
simplicidade c uma despretensão vizinhas do rrivial, mas, logo 
adiante, o leitor é surpreendido com a presença do fantástico 
(1977, p.19) 

e a hesitação de uma personagem céptica diante dos acontecimentos 
extraordinários: 

Em ccrros passos de maior força encantatória, mesmo como lei
tores cautos c frios, sentimo-nos iguais ao personagem Dr. Ed
mundo, entre crentes c descrentes diante dessa ou daquela situ
ação ... Sim, porque, inteligentemente, em cada passo da estória 
cm que o fantástico ocorre, está sempre presente, ora céptico, ora 
levado a crer no inacreditável, o personagem Edmundo, douror 
cm leis pelo Recife, cevado no cientificismo positivista (1980, 
p.l5-16). 

Não contente em eleger a romancista à categoria da genialidade, junto 
aos grandes escritores do mundo, Ütacílio Colares (1977, p. 28) vai além, 
considerando-a pioneira do gênero fantástico no Brasil. Assim, sobre Fmília 
freiras ele assegura: "a sua estória que, a nosso ver pode ser apontada como 
a primeira do gênero eminentemente fantástico, em nossa literatura". Nesse 
ponto, é necessário fazer um aparte, lembrando o lúcido ensaio de Rolando 
Morei Pinto ( 1977, p. 79-85) "Um conto de Oliveira Paiva" cm que, ao ana
lisar o conto "O ar do vento, Ave-Maria", reputado como um dos melhores 
escrito pelo autor, demonstra, com segura fundamentação, que pertence ao 
gênero fantástico. Esse conto foi publicado na revista literária A quinzena no 
ano de 1887, o que, portanto, precede à publicação de A rainha do ignoto e 
desfaz a pretensa reivindicação do crítico em favor de Emília heitas como a 
pioneira do fantástico no Brasil. 

Pergunta-se: será que os argumentos arrolados são suficiemes para ale
gar que a obra é famástica? Será que a obra é realmente fantástica? 

Com efeito, tanto o insólito que irrompe no ambiente familiar quanto 

a presença de personagem cético2
, que é o caso de Dr. Edmundo, são caracre-

2 Felipe Furtado chamou de recurso à autoridade os processos urilizados nos textos fantásticos 
para aumentar a plausibilidade do inverossímil. Entre esses recursos está o das personagms 
respeitáveis que inclui aquelas personagens geralmente incrédulas cm acontecimentos extra
ordinários c que só se fiam cm Íatos cicnrificamcnrc comprovados. 
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rísticas do fantástico. Mas esse gênero não se resume so mente a isso . 

Por outro lado, discorda-se de Abelardo Montenegro ( 1953, p. 76-77) 

quando deprecia o valor da obra , alegando que o "romance é de uma inve

rossimilhança indiscutÍvel. .. vai num crescendo de in verossimilhança que só 

mesmo um espírita poderia justiÍicar. .. Falta-lhc, além da veracidade dos fatos, 

a naturalidade dos diálogos". É improcedente esse argumento, tendo cm vista 

que o fantást ico se nutre realmence do irreal, do invcrossímil e não seria, por

tanto, esse o motivo de não considerar a obra como fantástica. 

Voltando a Otacílio Colares, além dos motivos fantásticos que ele ob

servou na obra, detectam-se outros, os quais se ver ifi carão a segu ir. 

O mistério que traí'. a ambigüidade, a dúvida em torno da protagonista, 

a chamada rainha do ignoto, é, de fato, característica do gênero fantástico. 

Várias são as passagens e diálogos do livro em que se define isso. No 

capítulo "Confidências do caçador de o nças", onde Sr. Probo faz revelações 

a Dr. Fdmundo, afirma ele que nem as próprias paladinas sabem ao certo 

quem é a rainha e que obteve essa informação escutando diálogos entre elas, 

como segue: 
-Nossa rainha não tem história, disse a primeira . 

-Quem garante isso) Volveu a segund a, se nunca lhe vimos uma 

Lígrima. Se não lhe conhecemos as dores d'alma é porque sÓ se 

nos apresenta sob a proteção daquela máscara (FREITAS , 1980, 

p.127) . 

Depois de vá rias revelações , o próprio Sr. Probo confessa que não sabe 

quem é a rainha: ''- E o senhor ainda não sabe quem ela é? Perguntou o Dr. 

Edmundo admirado. 
-Nem cu, nem ninguém no mundo sabe!" (1980, p.1 28). 

Fm ou t ro segmento, veriÍica-se que as paladinas co nhecem a hi stór ia da 
vida da rainha do ignoto apenas po r partes: 

- Bravo! Disse Inês Racy, mas o que me atormenta é não saber 

sua histó ria. 

- Todas nós sabemos uma pane dela, a começar do dia cm que 

cmramos para seu serviço, disse a doutora (1980 , p. 196). 

Quando Dr. Edmundo, disfa rçado de Odete, encontra o diário da rai

nh a c considera have r enco ntrado a explicação para a vida dela, a incerteza 

continua: 
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O diário da funesta c julgou rcr encontrado a história real da 
vida daquela mulher extraordinária que se chamava funesta . Mas 
como, se a sua história era tão ignota como seu próprio reino' 
Alguém poderia ter dela um fragmento, um fato isolado; tudo 
era impossível ( 1980, p. 317). 

Com efeito, as elucidações sobre a vida dessa mulher aparecem no livro 

apenas cm fragmentos, como é possível encontrar o exemplo de quando ela 

fala um pouco de sua família, mas para afirmar que a teve no passado c, na

quele momento, é um ser só: 

"Família adorada, que me foi arrebatada, às procelas, pela morte, pelas 

distâncias, e até pelos sentimentos ... " (1980, p.207). 

Outro fragmento da vida da personagem está no capítulo "Um episó

dio da vida da Rainha do Ignoto", na página 305, onde ela revela um pouco 

de sua adolescência c um amor que não foi possível de se realizar. 

Um outro capítulo que trata da família e traz esclarecimentos sobre a 

personagem é "O amor da família era seu culto", página 348, mas, cm ne

nhum desses, ocorre uma total explicação; no penúltimo capítulo "A morte da 

rainha do ignoto", o mistério permanece: 

Mas nenhuma das Paladinas do Nevoeiro pronunciou o verda
deiro nome da Rainha do Ignoto; elas só conheciam os benefí
cios que com ela haviam praticado. A história de sua vida era 
semelhante às hipóteses feitas sobre os habitantes de outro pla
neta. O que se disse dela foram meras conjecturas fundadas cm 
observações longínquas, cm falsas aparências ( 1980, p. 356). 

Entretanto, reconhecer mais essa característica do fan l<Ístico na obra 

não é ainda suficiente para determinar a sua classificação no gênero. Além 

do que, existem outras evidências que inclinarão mais o texto no sentido de 

ourro gênero. 

O ceticismo do Dr. Edmundo, já afirmado por Otacílio Colares ( 1977, 
P 31 ), provém da hesitação, da dúvida ante acontecimentos extraordinários. 

Nesse sentido, o crítico acertadamente invoca Todorov para cmbasar seu pen

samento. Note-se que, em várias passagens, percebe-se a hesitação: 

foi naquela hora que ele considerou no passo que tinha dado' 
Se aquela gente fizesse pane de uma quadrilha de salteadores, o 
que seria de si ) ... Caminhava nas trevas, sem saber para onde ia ... 
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Ele já não sabia se estava acordado; julgava-se cm um pesadelo. 
(FREITAS, 1980, p. 147, 148 c 149). 

Mas o que o crítico deixou escapar foi exatamente a conseqüência da 

dúvida ante o extraordinário que é o medo. 

Para Lovecraf apud Furtado (1980, p.8'Í), o medo mais forte e o mais 

antigo do homem é o medo do desconhecido , e o teste que avalia a presença 

do verdadeiro sobrenatural num texto é a capacidade de provocar ou não no 

leitor uma profunda sensação de medo. 

Ora, não estaria o texto tentando produzir no leitor a sensação de medo 

(do desconhecido) através da personagem Dr. Edmundo? É justamente no 

momento en1 que a personagem penetra no "mundo estranho", até então des

conhecido para o leitor, que o medo impera. Atente-se para a narrativa: "O 

Dr. Edmundo tornou a sentir o mal-estar, o pavor do desconhecido que hav ia 

experimentado na travessia do caminho subterrâneo; mas era arrastado por 

um m agnetismo que julgava fatal" (fREITAS, 1980, p.151 ). 

Fclipe Furtado (1980, p.l O) condena essa tentativa de definir o fantás

tico pela reaçáo de medo que o texto possa provocar no leitor. Concorda-se 

com ele c considera-se que, mesmo somado esse motivo aos já relacionados, 

não é possível qualificar o romance de fantástico. 

Vale ressalta r, também, uma última observação que pode confundir um 

leitor incauto c levá- lo a declarar apressadamente que o texto remete ao fan

tástico . 

Trata-se do enfoque realista que é acentuado em algumas desc rições. 

Esse motivo está associado ao primeiro alegado por Otacílio Colares, 

que é o insólito surgindo no cotidiano, mas o que se destaca é a preocupação 

insistente da aurora em expressar, de modo extremamente realista, o fato ex

traordinário . N ão há clima onírico como as narrativas de Murilo Rubião, o 

realismo se sobressa i de faro. 

Em várias passagens, constata-se a manifestação desse acento realista. A 
descri ção do traje usado pela l;unesta, que, no dizer de Oracílio Colares ( 1977, 

p.31), está no "rigor da moda", no capítulo "É poetisa! Exclamou maravilha

do", é exemplo da tentativa de destacar o possível que se junta ao impossível. 

Em outra ocasião, para convencer o leitor de que o palácio do ignoto 

é real, a aurora faz o Dr. Edmundo exclamar: "- Não é mentira , nem conto 

de fada ... ali está a escadaria e o pátio, tudo de mármore! A balaustrada d as 
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escadas c varandas, tudo de coral com frisos de ouro!"(FREITAS, 1980, p. 

163), seguindo-se, nesse mesmo capítulo, descrições realistas de um palácio

fantasma. 

A descrição que se ressalta é a que se faz da entrada do Dr. Edmundo 

junto com Probo e Robena na gruta da serra do Areré que comporta um 

túnel ao qual se segue uma estação ferroviária com um rrem que vai sair por 

baixo de um morro na foz do Jaguaribe. Esse é um relato de teor realista que 

merece destaque, mas, ainda assim, insuficiente para classificar a obra como 

fantástica . 

Como se observou até aqui, o romance apresenta, de fato, várias carac

terísticas do fantástico, mas, quer isoladas ou em conjunto, não são suficientes 

para autorizar a afirmação de que a obra esteja inserida nesse gênero, porque, 

além desses motivos, existem outros que determinam a adequação da obra em 

outro gênero, como se verificará a seguir. 

A PREDOMINÂNCIA DO MARAVILI IOSO 

I lá que se apoiar em dois fatores para afirmar que o romance A rainha 
do ignoto não se constitui uma obra fantástica: 1) o sobrenatural positivo é 

predominante; 2) a ambigüidade quanto aos fatos extraordinários não perma

nece até o final da narrativa. 

Como já se estudou na primeira parte deste trabalho , é o sobrenatural 

negativo (aquele ligado ao conceito do mal) que mais se apropria ao fantástico, 

c é no gênero maravilhoso que tanto o Bem como o Mal podem se apresentar 

indistintamente. Ora, o exército de mulheres que acompanha a comandante 

geral, a própria rainha do ignoto, não faz outra coisa que não lutar incessante 

c incansavelmente contra o Mal. É o próprio Otacílio Colares (1980, p.\3) 

quem assegura isso. Note-se: " ... estória de sacerdotisas do Bem contra as for

ças do Mal" . É o que se observa do começo até o final do livro. 

A prática do Bem é como que a missão suprema das Paladinas da Ilha 
do Nevoeiro e se confirma pela seguinte declaração: 

Dentro cm três dias partiremos para os assaltos do bem, vamos 
guerrear a injustiça, proteger o fraco contra o forte, entrar nos 
cárceres para curar enfermos, lançar-nos às ondas para salvar os 

náufragos c atirar-nos aos incêndios para lhes arrebatar as vítimas 
(FREITAS , 1980, p. 157). 
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A partir desse capítulo, em cada episódio que narra as aventuras do 
exército feminino em ação, consolida-se o propósito das Paladinas no princí

pio da caridade. Pode-se, portanto, com base nesse elemento, deduzir que a 

obra tende mais para o maravilhoso do que para o fantástico. 
Entende-se, também, que Otacílio Colares, ao reivindicar a inserção 

do romance no fantástico, o faz no equívoco de confundir esse gênero com 

seu vizinho, o maravilhoso. Comprove-se nas suas próprias afirmações. Nas 

páginas 9 e 1 O do, já citadas, prefácio ao livro A rainha do ignoto, ele usa o 
termo "fantástico" para referir-se ao livro e, mais adiante, na página 13, co

menta: "Num como noutro passo ... há o que poderíamos chamar de delírio 

imaginativo, a fuga do regional para o maravilhoso" (grifo nosso). 
Na página 28 do Lembrados e esquecidos III, fica deflnitivamente cla

ro que Otacílio Colares não distinguia o fantástico do maravilhoso, sendo 

esse o motivo pelo qual qualificou A rainha do ignoto de texto fantástico. 

Note-se: 
... a idéia que ocorreu à aurora de A rainha do ignoto ... a nosso 

ver, pode ser apontada como a primeira do gênero eminente

mente fantástico, cm nossa literatura, visto tratar-se de um en

trecho de ficção longo, cm que a lenda praticamente não existe, a 
não ser como ponto de partida para roda uma série de situações 

que afastam o enredo do campo do terror para situá-lo, ousada 

mas equilibrada e seguramente, no campo do maravilhoso, ou 

seja, do fantástico (COLARES, 1977, p. 28). 

Essa confusão, no entanto, não ocorre à toa. Há entre os próprios teó

ricos certa indefinição que pode gerar enganos como esse, se o estudioso não 
for extremamente atento, como se observa 
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Estamos no fantástico-maravilhoso, ou em outros termos, na 
classe das narrativas que se apresentam como fantásticas c que 
terminam por uma aceitação do sobrenatural. Estas são as nar
rativas mais próximas do fantástico puro, pois este, pelo próprio 
faro de permanecer sem explicação, não-racionalizado, sugere
nos realmente a existência do sobrenatural. O limite entre os 

dois será então incerto; entretanto, a presença ou a ausência de 

certos detalhes permitirá sempre decidir (grifo nosso) (TODO
ROY, 1992, p.58) 



E a esses "certos detalhes" que compõem as narrativas e, muitas ve

zes, definem suas adequações nesse ou naquele gênero que um crítico deve 
atentar minuciosamente para não incorrer no risco de publicar afirmações 
precipitadas. 

t o segundo fator que fundamenta essa argumentação contra a inclu
são do romance no gênero fantástico, que, com maior propriedade, determina 
a classificação do texto em outro gênero. 

Efetivamente, sabe-se que, para uma narrativa ser fantástica, o mistério 
do sobrenatural que produz a ambigüidade deve permanecer até o final da 
história. Se isso não ocorre, ou seja, se a cena altura, se sucede uma explicação 
racional, lógica, ou se o sobrenatural é naturalmente aceito, o texto deixa de 

ser fantástico e enquadra-se no estranho ou no gênero maravilhoso. 
No livro A rainha do ignoto, aproximadamente na metade da narração, 

deparamos com explicações que elucidam o leitor em que se fundamenta a co
munidade da Ilha do Nevoeiro, bem como o mistério do poder que sustenta 

as Paladinas do Ignoto disfarçadamente protegidas perante olhos estranhos. 
Ora, os esclarecimentos que desfazem o enigma do ignoto ocorrem 

por duas vias: 1) o hipnotismo; e 2) o espiritismo. É a própria Emília Freitas 
(1980, p.5) quem declara no seu livro: " ... estamos na época do espiritismo e 
das sugestões hipnóticas, nas quais fundamentei meu romance". 

Com efeito, é através do hipnotismo que acontecem vários fenômenos 

inexplicáveis ao olhar natural. Assim, a capacidade de manter a Ilha do Nevo

eiro às ocultas, de facilitar o trânsito das Paladinas disfarçadas, em situações 
com probabilidade de flagrante quanto ao segredo da existência do exército 
feminino e dos navios (Tufão, Grandolim e Neblina) e de propiciar a penetra
ção delas em ambientes proibidos, deve-se à força do hipnotismo. Observem
se as transposições do romance em que se comprova, respectivamente, cada 
uma dessas circunstâncias. 

- Nem o senhor nem ninguém, sem a precisa explicação, poderia 
acreditar que existisse uma ilha nas condições desta, tão próxima 
da costa, e que nunca navegante algum de nação alguma da terra 
desse notícia dela. Pois bem, é o hipnotismo que lhes fecha os 
olhos para tudo, mas não os abre para ver um denso nevoeiro: 
montões de vapores convertidos em tromba, muitas vezes carre
gadas de raios! Já tem havido tripulações de navios que, com re
ceio de irem ao fundo, têm querido romper a tromba imaginária 
a tiros de peças; mas contentam-se com evitá-las e passar ao largo 
(FREITAS, 1980, p. 177) 
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Nada, doutor, nos primeiros dias cu também fiquei assim como 

aturdido, tais eram as maravilhas que me cercavam! Eu nem me 
julgava com inteligência para apreciá-las. N o primeiro porto a 
que chegamos, ela me mandou chamar à sua presença c disse: 

-Senhor Probo, o comandante real do Tufão sou cu; mas a visita 
vem ali, e o senhor tem de representar de comandante cm presen

ça oficial externo da polícia. Aqui estão escritas as instruções prc
cisas ... Olhc, o vapor tem de passar à vista de rodas as autoridades 

c de rodos os visitantes por um vapor muito comum de marinha 

mercante, pertencente a uma rica c poderosa casa comercial. Não 
receie coisa alguma; não há embaraço, porque tudo está disposto 

em ordem, c com prcvidência ... até o carregamento. 

- E o senhor apresentou-se comandante? 
- Não tive a menor dúvida, recebi a visita, fiz chamar a imediata, 
que representou muito bem de imediato, c tudo se passou como 

é de praxe, sem o menor desacerto! Desembarquei, fui à capita
nia do porto, passeei na cidade, e à tardinha voltei para bordo 

como um verdadeiro comandante (1980, p. 128) 

Procurei Coleta Fulgino c pedi-lhe a chave do guarda-roupa do 
ignoto. No dia seguinte, pela manhã, mandei aquele bilhete a 
Clara Benício c fui para bordo. Dava meio-dia quando voltei 
de lá, transformada cm um frade de grandes barbas, com hábito 
c capuz. Seguia cm direção ao quartel, quando encontrei Inês 
Racy c Otávia Milão que, cm seus trajos de marujo, zombaram 
de mim . Inês disse: 

-Lá vai um padre. Será santo ou velhaco) 
-É certo, disse eu, c Otávia me respondeu: " É velhaco; vai muito 
envolvido no capuz e tem os olhos no chão". 

-Pois bem; não me conheceram c eu entrei no quartel, com licen
ça do comandante, para confessar o preso (1980, p. 254). 

()hipnotismo, segundo Todorov, e como se observou na primeira pane 

deste trabalho, pertence a uma das quatro subdivisões do maravilhoso-puro 

que se chama maravilhoso-cicnrífico. Nesse sentido, acresccnra-se mais uma 

razão para se incluir o romance A rainha do ignoto no gênero maravilhoso e 

excluí-lo do fantástico. 
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O espiritismo, que é uma doutrina religiosa fundada na crença da exis

tência de comunicação, por intermédio da mediunidade, entre vivos e mortos, 
é a segunda via para a elucidação do mistério do ignoto. 

Constata-se, no livro, em declaração pela boca da personagem Sr. Pro

bo, que a rainha é espírita: 

Para não faltar-lhe mais nada do que sublevar é cspírita! ... Oihc, 
aqui na ilha não há templo católico nem de religião alguma, há 
somente sessões espíritas, na biblioteca, onde ela possui todas as 
obras de Alan Kardcc, de Flammarion e outros malucos como 
ela (1980, p.l66). 

O que ocorre na página 180 nada mais é do que uma autêntica 
sessão espírita: 

-Odete é um bom medium; tragam-ma, quero invocar o espírito 
do abade Saint-Pierre para consultar sobre um meio que desejo 
opor à guerra. 

Ela fez a invocação, e ouviu-se um rumor semelhante a uma ra

jada de ventos; os jornais c os papéis que estavam sobre as mesas 
voaram. 

Odete, com um impulso frenético na mão, corria o lápis sobre o 
papel com celeridade. 

Ela terminou sem saber o que tinha escrito, entregou à rainha do 
ignoto c ela leu alto : 

"-o abade de Saint-Pierre não pode se manifestar porque não é 

Odete ... " (FREI1AS, 1980) 

Com base nessas observações e refletindo-se com Felipe Furtado (1980, 
p.25), conforme já teorizado, o extranatural do romance recai no sobrenatu
ral religioso positivo que, no dizer do estudioso," ... remeterá, quando muito, 
para o gênero maravilhoso". Louis Vax apud Furtado (1980, p.25) também 
atesta que a prática do bem não combina com seres fantásticos: "Deus, a 
Virgem, os santos e os anjos, assim como os gênios bons e as fadas benfazejas, 
não são seres fantásticos". 
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Segundo o pensamento de Todorov, as narrativas que se iniciam com 
características do fantástico (a hesitação, a incerteza) e, a cena altura, se con

formam à aceitação do sobrenatural (ou seja, se apropriam a uma explicação 

não-racional, não-científica) pertencem ao subgênero fantástico-maravilhoso. 

Portanto A rainha do ignoto pode ser enquadrada nesse subgênero, mas ja

mais no fantástico propriamente dito. 

PORQUE O ROMANCE NÃO TEVE REPERCUSSÃO 

O segundo faror que Otacílio Colares anotou para justificar o esqueci
mento do livro A rainha do ignoto foi a não-adequação dele ao modismo da 
época, ou seja, o romance, apesar de conter descrições dos costumes cearenses, 
não está efetivamente inserido no tipo regionalista. 

Na verdade, a crítica não se manifestou com veemência a favor da obra 

porque, ao invés de um avanço nas letras, ela procedeu a um retrocesso, isto 

é, a uma volta ao ultra-romantismo piegas. Nesse sentido, concorda-se com 

o dizer de Abelardo Montenegro (1953, p.77) que "o romantismo atinge as 
raias do delirante". 

O próprio Otacílio Colares (1980, p. 9 e 328) também observou que 

o romance contém uma "tessirura romântica" e, a certa alrura, reconhece a 

manifestação do ultra-romantismo, como se lê: "Todo este capítulo é de clima 
e teor eminentemente ultra-romântico, deslocado no tempo e injustificável 
ao gostO realista-naturalista já então dominante". Sem dúvida, essa tendência 

vai-se revelando capítulo após capítulo até atingir o auge em narrações de epi
sódios excessivamente dramáticos. Acredita-se que a utilização dessa forma de 

escrita (que condicionou o sentimentalismo exacerbado) foi proposital na ten

tativa de arrancar lágrimas dos leitores bem ao gosto do ultra-romantismo. 
São exemplos de descrições em que o romantismo atinge o ápice 

capítulos como: "Os pobres precisam de pão e Deus não precisa de templo 
porque tem por altar o universo", na página 321, e "Mais um caso das amar
guras da vida", na página 325, do qual, para comprovação, destaca-se o se
guinte trecho: 
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O dia ia findando como hoje: triste assim. Minha pobre filha 

semelhava a imagem do desespero. Tinha uma chaga no peito. 
Entrou cm casa sem dar uma só palavra. Caiu sobre o leito ata

cada por uma febre horrível. Delirou roda a noite, c me cortava 
o coração ouvi-la dizer : 

-Henrique, meu bom irmão, já não sei mais onde pairam as tuas 



cinzas. Ai, meu Deus, me consolava tanto ler o seu nome nos 
braços daquela rosca cruz de madeira. Ai, dizia soluçando, já não 
bastavam os ossos de minha adorada ama, que não puderam ser 
regados com meu pranto porque não tive algumas moedas para 
lhe comprar um jazigo. Miséria! Miséria! Há tanta terra por este 
mundo a fora . Estou revoltada. Minha mãe, venha jurar-me que 
mandará o meu cadáver para o fundo do oceano. Já tenho um 
túmulo soberbo ... e sem pagar aluguel...(FREITAS, 1980). 

Outras características do romantismo são encontradas no livro, tais 

como: o amor à natureza, o retorno à cultura medieval (como também lem

bra Otacílio Colares no prefácio, página 11) , o senso de mistério, o escapismo, 

o subjetivismo c o sonho, o exagero, o reformismo e, finalmente, a visão 

ultrapassada (já para o tempo realista) da mulher que só pensa pelo coração 

como se pode ler no exemplo seguinte, extraído do capítulo "O coração vence 

a cabeça": "-E solução com a pobre Edealeda, que repetia: 

-Eu vos desculpo, filha; não há mulher forte. O coração vence a cabeça." 

(FREITAS, 1980, p. 342) 
Com base nesses esclarecimentos, fica fácil deduzir porque o romance 

não repercutiu no meio literário, não teve aceitação de público nem reconhe

cimento, pela crítica geral, de valor como objeto de arte. Foi exatamente o 

retrocesso que desfavoreceu o romance. 

CONClUSÃO 

Do confronto entre os autores Abelardo Montenegro e Otacílio Cola

res que gerou a presente pesquisa resultaram várias deduções, entre as quais 

as principais são: 1) que, apesar de o romance conter várias características do 

fantástico, não pertence a esse gênero e, sim, ao maravilhoso; 2) que a causa 
do fracasso de público e de crítica do romance foi seu retrocesso ao ulrra
romantismo. 

Mas o romance não é só isso. Hão de se destacar outros aspectos que 

merecem ser louvados. N esse sentido, os críticos estão concordes e as dife

renças de opiniões dão lugar a uma voz uníssona. Trata-se da qualidade da 

obra quanto ao registro dos costumes cearenses e do posicionamento político 

avançado da autora na defesa do abolicionismo, da república e dos direitos 

humanos universais. 
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!':. Abelardo Momenegro (1 953, p.77) quem chega a afirm ar ser A 
rainha do ignoto um símbolo " ... para eliminar todas as injusti ças sofridas 
pela mulher". Já Otacílio Colares ( 1980, p.l 4) assegura que "Suas idéias de 
evidem e universalidade estavam acim~ do convencional e dos preconceitos 
do seu tempo e do seu meio". Almeida Fischer apud Colares (1979 , p. H) 
valoriza outro aspecto da obra, lembrando que talvez "o mais importante ao 
rom ance de Emília h eitas seja o aprove itamento, em term os literários, da 
lenda das Amazo nas". 

D e fa to , a descrição de costumes es tá presente cm inúmeras passagens 
do livro. t exemplo, o capítulo "A noite de S. João da fazenda do poço do 
capim". Já seu posicionamento político avançado está delineado no capítulo 

"A ingrat idão, um a víbora entre fl ores", na página 162. 
Ass im , é possível concluir-se que um saldo positivo resul to u do con

fronto enfocado, de se trazer à lume as idéias que fundamentaram este traba
lho. Trata-se da oportunidade de se colocarem em evidência publicações que 
resgatam um po uco da cultura c da histó ria da terra cearense. 
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