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RESUMO
O presente estudo tem como corpus literário narrativas nas quais as
protagonistas são seres míticos das águas, como o canto XII de Odisseia;
“Sereias”, de Jorge Luis Borges; “O silêncio das sereias”, de Franz Kafka; Ondina:
uma história de fadas da mitologia nórdica, de Friedrich De La Motte-Fouqué; “A
pequena sereia”, de Hans Christian Andersen; e algumas narrativas presentes na
antologia Ocaso de sirenas, esplendor de manatíes, de Jose Durand, dentre
outras. O estudo traz fundamentos teóricos que procuram compreender o
descompasso muito comum feito pela cultura ocidental, ao distanciar
radicalmente real e imaginário/irreal; nesse sentido é que articula a noção de
vontade de verdade, de Michel Foucault (1999), e a de insólito, de Lenira Marques
Covizzi (1978).
Palavras-chave: sereias, mito, insólito, vontade de verdade.
ABSTRACT
The present study has as its literary corpus narratives in which the protagonists
are mythical beings of the waters, such as the XII song of Odyssey; “Mermaids”,
by Jorge Luis Borges; “The silence of the mermaids”, by Franz Kafka; Ondine: a
fairy story from norse mythology, by Friedrich De La Motte-Fouqué; “The little
mermaid”, by Hans Christian Andersen; and some narratives present in the
anthology Sunset of the mermaids, splendor of manatees, by Jose Durand,
among others. The study brings theoretical foundations that seek to understand
the very common mismatch made by Western culture, by radically distancing real
and imaginary/unreal; in this sense, this study articulates the notion of will to
truth, by Michel Foucault (1999), and that of unusual, by Lenira Marques Covizzi
(1978).
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Sou o lamento no canto da
sereia esperando o naufrágio das
embarcações...
(Vander Lee)
As Sereias são a forma inapreensível e
proibida da voz sedutora. Em seu todo,
elas são apenas canto. Simples sulco
prateado no mar, oco da onda, grota
aberta entre os rochedos, praia de
brancura, o vazio feliz da escuta, da
atenção, do convite à pausa?
(Michel Foucault)

PORTO DE SAÍDA
A água constitui-se como um símbolo de potencial ambivalência,
porque, se por um lado está relacionada ao nascimento e à purificação,
tendo uma força renovadora e fecunda, por outro lado, está vinculada à
morte, representando na esfera mítica a nossa última viagem. A
ambivalência e a potencialidade da água levaram-me a pesquisar mais a
fundo os mitos a ela relacionados no sentido de compreender as
representações - ou “demonstrações” (BARTHES, 2007) - que a literatura
oral e a escrita fizeram deles. Para tal intento, o ponto de partida serão os
espaços em que esses mitos habitam, seus macroespaços: os mares, os
rios, os lagos. O mito de Atlântida estaria vinculado à ciência e/ou ao
devaneio? Outras espacialidades relacionadas aos mitos são importantes,
como seus corpos, que conjugam o humano e o animalesco. Espaços mais
específicos - microespaços - que merecem destaque são os objetos que
esses mitos portam, como o tridente de Poseidon; o pente e o espelho das
Sereias, Ondinas e Iaras; e o chapéu do boto. Nossa trajetória pelas águas
míticas terá como porto principal uma ancoragem sobre as sereias por
intermédio, especialmente, do canto XII de Odisseia; “Sereias”, de Jorge
Luis Borges; “O silêncio das sereias”, de Franz Kafka, Ondina: uma história
de fadas da mitologia nórdica, de Friedrich De La Motte-Fouqué; A pequena
sereia, de Hans Christian Andersen; e de algumas narrativas selecionadas
por Jose Durand em sua preciosa antologia Ocaso de sirenas, esplendor de
manatíes, dentre outras.
0
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ÁGUAS EXISTEM POR TODOS OS ESPAÇOS, VIVIDOS E SONHADOS
De todos os lugares do nosso planeta, um dos mais desconhecidos
é a região das águas, que cobre a maior parte da superfície terrestre,
motivo que faz com que o nosso planeta seja conhecido como o planeta
água. Contudo, pouco conhecemos desse imenso volume líquido que nos
circunda e que nos constitui. A pesquisadora brasileira Lúcia Campos,
bióloga e professora da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ),
esclarece bem didaticamente sobre o volume imenso das águas e o nosso
desconhecimento sobre ele:
1) cerca de 70% do planeta é coberto pelos oceanos; 2)
destes, 80% apresentam uma coluna de água de mais de
3000m, 70% sendo zonas abissais (> 4000m) ; e 3)
dessas zonas mais profundas, mesmo com todos os
esforços despendidos até o momento, conhecemos, no
máximo, o equivalente a uma área total menor do que 1%.
Ou seja, ainda temos muito por conhecer. (CAMPOS apud
MELO, 2015, p. 1)

Talvez essa seja a razão de existir um número vasto de mitos e
lendas sobre seres aquáticos e sobre os prováveis espaços no qual habitam.
Oceanos, mares, rios, lagos, igarapés, fontes - todos esses macroespaços
aquáticos constituem-se pela liquidez, por uma matéria que não se pode
deter, a não ser em temperaturas baixas, quando a água congela.
Gaston Bachelard (2002, p. 21), em A água e os sonhos, trata da
potencialidade das águas: “As ‘imagens’ de que a água é o pretexto ou a
matéria não têm nem a constância nem a solidez das imagens fornecidas
pela terra, pelos cristais, pelos metais e pelas gemas”. Como são fugidias
e fluidas, as imagens das águas são profundamente misteriosas,
desencadeando a imaginação do homem e o nascimento de mitos a elas
relacionados. Algumas formas “nascidas das águas têm mais atrativos, mais
insistência, mais consistência: é que intervêm devaneios mais materiais e
mais profundos, e nosso ser íntimo se envolve mais a fundo, e nossa
imaginação sonha, mais de perto com os atos criadores” (BACHELARD,
2002, p. 22).
Sem água não há vida, sua força material move as vidas que
nascem, pois os fetos nadam no líquido amniótico, e move também o nosso
corpo no decorrer de toda nossa existência, já que somos constituídos de
50 a 70 % de água, ou seja, em nossa materialidade corporal a água é
uma das bases. Como afirma Bachelard (2002, p. 44), a água brota “em
toda parte, no ser e fora do ser”. Contudo, se ela é associada à vida, é
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também símbolo da morte. Em algumas culturas, os corpos dos mortos
eram colocados à deriva nos mares ou rios, cujas águas eram encarregadas
de transportar para um espaço “outro”, sagrado ou mítico, um espaço
místico. Jung (apud BACHELARD, 2002, p. 75) explica esse ritual: “o morto
é devolvido à mãe para ser re-parido”, “é que as sombrias águas da morte
se transformem nas águas da vida, que a morte e seu frio abraço sejam o
regaço materno, exatamente como o mar, embora tragando o sol, torna a
pari-lo em suas profundidades”.
É preciso que não nos esqueçamos da potencialidade dialética e
ambivalente quando procuramos compreender a força das águas no campo
do imaginário, da literatura e das artes. De todas as terras lendárias,
Atlântida é que mais tem mais incitado a imaginação de homens de
variadas áreas, como poetas, cientistas e filósofos. A hipótese de terras que
imergiram nas águas circula não só no campo dos mitos, mas também no
da ciência. Um exemplo é o estudo de Alfred Weneger, realizado em 1915,
sobre a teoria da deriva dos continentes, para a qual “há 225 milhões de
anos, o conjunto de terras emersas constituía um único continente, a
Pangeia, que depois (cerca de 200 milhões de anos atrás) começou a se
dividir lentamente, e deu origem aos continentes que conhecemos hoje”
(ECO, 2013, p. 182). Dentre essas terras estão Lemúria, Mu e a mais
conhecida: Atlântida. O desaparecimento delas é atribuído em muitos casos
a erupções vulcânicas, a terremotos, maremotos e/ou dilúvios.
Foram os textos Timeu e Crítias de Platão que legaram à filosofia
antiga mais detalhes e análises sobre o reino perdido de Atlântida. Em
Timeu, Platão narra que além das Colunas de Hércules, no oceano, havia
uma ilha, Atlântida, transformada posteriormente em uma grande potência.
Em Crítias, Platão conta que na divisão das terras do mundo pelos Deuses,
coube a Posêidon o reino de Atlântida. Unindo-se a Clito, Posêidon
criou uma proteção segura, escavou a montanha onde a
moça morava, de modo a formar anéis alternados de mar
e terra, uns mais largos, outros mais estreitos: dois de
terra e três de mar, como círculos ao redor do centro da
ilha, [...] de tal maneira que o local ficava inacessível aos
homens. [...] Em seguida, não foi difícil a Posêidon, sendo
um deus, organizar aquela ilha de maneira esplêndida,
fazendo brotar da terra duas fontes - uma que vertia água
quente, e a outra, água fria - e fazendo nascer do solo
todo tipo de plantas comestíveis em grande quantidade.
(ECO, 2013, p. 205)

Esse espaço ficou conhecido como a Sociedade do anel pelo seu
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formato geométrico. Em Crítias, Platão nos conta que os atlantes, devido
às misturas contínuas com o elemento humano, foram degenerando. Zeus
decidiu puni-los para que recuperassem o equilíbrio e a sabedoria.
Aristóteles, em Metereologica, afirmava que o mar situado para
além das Colunas caracterizava-se pelos ventos por causa do lodo, aludindo
a ideias do Timeu de Platão de que Atlântida, ao imergir nas águas, teria
criado um fundo lodoso. O mito de Atlântida foi retomado por autores
cristãos, como Tertuliano, Teopompo de Quíos e Eliano. Este último,
parodiando Crítias, fala de Merópides, uma ilha que se localizava além do
oceano Atlântico habitada por seres duas vezes mais altos que os homens
comuns, vivendo o dobro do tempo destes. Proclo, no século V da era
cristã, analisando o Timeu e observando a dualidade lenda/verdade,
defende que, embora alguns aleguem que as terras de Atlântida se instalem
no campo da fábula, seu mito abarca “uma indicação sobre as verdades
eternas” (PROCLO apud ECO, 2013, p. 189). Na Idade Média o mito de
Atlântida ficou um pouco esquecido, porém, no Renascimento, ele volta
com força na obra de cientistas, filósofos e literatos. Em 1627, o filósofo
Francis Bacon, que intitulou sua utopia de New Atlantis, acreditava que a
Atlântida compreendia as terras da América, mais especificamente os
reinos do Peru e do México. Já Montaigne reforça a ideia de que Atlântida
não era apenas uma ilha, porém um continente. Atlântida, portanto, passa
de mito para objeto de estudo da geologia e paleologia, atiçando, ao longo
dos séculos o interesse de cientistas, como Humboldt, Cuvier e Charles
Darwin. Este último estudou os macacos lemurianos e algumas vegetações
como remanescentes de um continente submerso.
Na literatura, o mito toma força. William Blake, poeta e pintor inglês,
acreditava que a América era herdeira de Atlântida; Julio Verne contempla
os seus leitores com a visão de Atlântida pelo olhar do Capitão Nemo nas
suas Vinte mil léguas submarinas; e Edgar Allan Poe nos oferece um lindo
poema, “A cidade no mar”, sobre essa terra submersa. Vejamos a primeira
estrofe do poema:
Eis que a morte se fez um trono
longe, numa cidade estranha e
silente,
no extremo do mais fundo Ocidente,
onde o bom, o mau, o são e o doente
dormem seu sono eternamente. (Apud ECO, 2013, p. 221)

Assim como há um espaço tão gerador de polêmicas, agregador de
olhares científicos e literários, como Atlântida, os seres míticos das águas
também desencadeiam muitas controvérsias, prova disso são as atuais
investigações acerca da existência ou não das sereias, como o
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documentário Mermaids, the new evidence, transmitido pelos canais Animal
Planet e Discovery Channel. Muito se discutiu posteriormente à exibição do
documentário, alegando-se que as imagens mostradas de supostas sereias
não se constituiriam como provas legítimas ou que os veículos de emissão
seriam apenas canais de entretenimento, o que comprometeria a
veracidade dos fatos e imagens exibidas, contudo é notório que estudos
sobre o assunto continuam sendo realizados.
A natureza complexa e desconhecida das águas parece influenciar
os mistérios que envolvem os seres que nela habitam. Abordarei neste
momento algumas personagens míticas aquáticas, evidenciando, dentre
outros aspectos, a constituição de seus corpos e dos objetos que portam.
O Oceano, o primeiro deus das águas, filho de Urano (Céu) e Gaia
(Terra), é considerado o pai de todos os deuses e de todos os seres, e,
nesse sentido, vemos a importância dos deuses da água para a formação
do mundo e dos homens. Em Ilíada, por exemplo, há a afirmação de que
todos os outros deuses originam-se do enlace entre Oceano e Tétis. Oceano
é representado como um “velho que segura uma urna e despeja água,
símbolo do mar, dos lagos e das fontes” (COMMELIN, 1983, p. 101). A urna
é um objeto detentor de um poder imenso: abastecer continuamente a
Terra de águas, matéria associada à vida. Em outra mão, o deus Oceano
carrega uma lança e esta é um símbolo fálico, solar e relacionado à
construção do mundo. (CAVALCANTI, 1998, p. 34). Seu corpo de homem
velho sinaliza seu papel como antecessor de todos os outros. Tétis, irmã e
esposa de Oceano, a deusa das fontes e a senhora das águas universais,
foi mãe de três mil ninfas chamadas Oceânidas. Passeia pelo seu mundo
em um carro que é “uma concha de maravilhosa forma e de uma brancura
de marfim nacarado [...] puxado por cavalos marinhos mais brancos do que
a neve, parece voar à superfície das águas” (COMMELIN, 1983, p. 102).
Poseidon, para os gregos, Netuno, para os romanos, filho se
Saturno e Réia, irmão de Júpiter/Zeus e de Plutão, era o Rei de Atlântida.
Seu objeto é o tridente, com o qual provoca tempestades e terremotos.
Esse objeto, que define a representação de Poseidon, será emulado por
outros deuses marinhos, sugerindo-se como símbolo de força. Os mitólogos
ressaltam a natureza ambivalente desse deus: benéfica e maléfica. Anda
em um coche puxado pelos seus cavalos marinhos e tem o poderoso dom
da metamorfose, especialmente em suas aventuras amorosas: seu corpo
transformava-se em touro, rio, carneiro, cavalo, pássaro e delfim
(COMMELIN, 1983, p. 103). Assim, as formas metamórficas de seu corpo
não eram exclusivas a animais marinhos. De acordo com Spalding (1987,
p. 100), o culto a esse Deus foi mais popular na Grécia do que em Roma.
Netuno é o mais conhecido e representado como o grande deus dos mares,
contudo a mitologia registra a presença de Nereu, outro deus marinho,
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mais antigo que Netuno, filho de Oceano e Tétis. Ao contrário de Netuno,
em sua ambivalência entre bondade e maldade, Nereu “é representado
como um velho pacífico, cheio de justiça e moderação” (COMMELIN, 1983,
p. 102), reinando especialmente na área do Mar Egeu. Esse deus, cujo
corpo também tinha o poder da metamorfose como o de Netuno, ficou
conhecido pelo seu dom oracular de predizer o futuro (FIGUEIREDO, 1961,
p. 75).
Lembremo-nos também da relação de Zeus/Júpiter com as águas.
Ele é chamado de Chtonios por governar a chuva e garantir a fertilidade
dos campos. E, de acordo com Teócrito, poeta grego do período helenístico,
“Zeus ora está sereno, ora desce sob a forma de chuva” (CAVALCANTI,
1998, p.135). Seu corpo, assim, tem o dom da metamorfose, sendo uma
de suas formas, a mais potente, a aquática.
Tritão, filho de Netuno e Anfitrite, é um semideus marinho que tem
em seu corpo a ambivalência das formas: da cabeça aos rins, tem a forma
humana e, em sua parte inferior, a forma de peixe de longa cauda. É o
arauto de Netuno e tem a função de acalmar as tempestades. A chegada
de Tritão é sempre anunciada por meio do som de uma concha. Outro
objeto que o caracteriza é o carro puxado por cavalos azuis, com o qual
desliza pelo mar, sendo, portanto, representado com imagens positivas.
Glauco, filho de Netuno e da ninfa Naís, tornou-se deus após comer umas
ervas que lhe concediam poderes aquáticos e transformou seu corpo como
o de Tritão: metade homem e metade peixe. “O novo deus marinho
recebeu dons divinatórios, mas só os empregava quando o desejava,
dependendo do seu humor e da sua vontade” (CAVALCANTI, 1998, p. 789). Possui longa “barba úmida e branca, e os cabelos esvoaçam pelos
ombros. Tem as sobrancelhas espessas e tão juntas que parecem uma só.
Seus braços são em forma de nadadeira, e o peito está coberto por algas.
O resto do corpo é de peixe, cuja cauda se recurva até os rins” (COMMELIN,
1983, p. 107).
Outros seres míticos cuja morada é o locus aquático e que povoam
as narrativas míticas ocidentais são as ninfas aquáticas, as harpias e as
sereias. As ninfas aquáticas possuem nominações variadas, dependendo do
seu habitat: nereidas (mar), potâmicas (rios), Náiades (fontes), límnades
(lagos). Elas eram filhas de Nereu e representadas na mitologia antiga
como belas mulheres de cabelos longos enfeitados com pérolas, cruzando
as águas montadas em golfinhos ou cavalos marinhos. Já as nefastas e
horrendas harpias, filhas de Netuno e Anfitrite, são representadas com
corpos biformes, com rosto e pescoço humanos e, no restante do corpo,
“eram aves de garras compridas e largas asas” (FIGUEIREDO, 1961, p. 75),
que habitavam as Estrófades, ilhas localizadas no mar Egeu. As três
principais harpias são Aelo, Ocípete e Celeno.
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A próxima parte deste artigo será dedicada às sereias, objeto central
do presente estudo. Entretanto, convém ainda abordar dois seres míticos
relacionados às águas doces muito comuns no imaginário brasileiro e que
têm forte relação com a representação das sereias. O primeiro deles é o
boto, mito da Amazônia que vive nos rios. Quando quer seduzir as moças,
vem para a terra metamorfoseia-se em um jovem rapaz trajando roupas
brancas e um chapéu para encobrir o furo em sua cabeça e o seu grande
nariz (SALERA JR., 2014). Portanto, como Posêidon, usa o dom da
metamorfose para as suas aventuras amorosas. Como as sereias, o poder
dos botos não reside nos objetos que porta, mas em seu corpo sedutor,
em seu poder de sedução. Ele tem relações sexuais com as moças,
engravida-as e depois retorna ao rio. O boto é associado ao delfim e a
simbologia deste é muito rica. Na Grécia, o delfim era consagrado ao Deus
Apolo, daí a ideia de sedução e beleza, mas também era consagrado aos
deuses que tinham relação com o mar: “Dionísio (protetor dos mares),
Afrodite (nascida do mar) e Posêidon (deus dos mares)” (LEXICON, 2002,
p. 73).
O segundo ser mítico das águas brasileiras é a Iara, Mãe das Águas,
a sereia brasileira. Ela seria uma ninfa aquática dos rios, uma potâmica. É
representada como uma linda sereia que habita as águas dos rios e
igarapés amazônicos. Tem a pele morena, os olhos castanhos e longos
cabelos negros. Canta uma melodia irresistível e sedutora, fazendo os
homens pularem dentro dos rios no afã de encontrá-las; tem ainda o poder
de cegar quem a admira. De acordo com as lendas da Amazônia, Iara era
uma índia, a melhor guerreira de sua nação indígena, recebendo, por esse
motivo, muitos elogios do pajé, seu pai. Com inveja, seus irmãos decidiram
assassiná-la numa noite, enquanto ela dormia; contudo, com seu ouvido
muito aguçado, ela os escutou e defendeu-se, matando os dois. O pai,
depois que soube das mortes dos dois filhos mandou os índios de sua tribo
jogarem Iara no encontro dos Rios Negro e Solimões, espaço mágico,
porque depois disso, com a ajuda de alguns peixes, ela metamorfoseou-se
em sereia dos rios (SALERA JR., 2014). Câmara Cascudo (1972) observa
que a lenda indígena da Iara se cruza intertextualmente com a lenda
africana de Kianda, sereia da África, e com a figura emblemática de
Iemanjá, cultuada nos rituais afro-brasileiros. Kianda seria a força protetora
das águas doces e Iemanjá das águas salgadas.
O boto e a Iara são seres que estão entranhados nos gestos
culturais das comunidades ribeirinhas amazônicas em função da sua força
mítica. O mito constitui-se de um acontecimento veiculado por uma
narrativa que explica outros acontecimentos análogos; esclarece à
comunidade a ele relacionada eventos que fogem muitas vezes da ordem
do racional, como, no caso do boto, a justificativa para a paternidade de
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crianças ribeirinhas, filhas de moças solteiras. O mito explica, muitas vezes,
a força e os mistérios da natureza, como é o caso das sereias. Essa
explicação pode ser entendida como uma imagem construída que se coloca
no lugar de um acontecimento inexplicável e, nesse sentido, o mito atrelase a um procedimento metafórico. Por essa razão, Maria Piedade Eça de
Almeida (1988, p. 65) entende que “a imaginação produtora exercita-se na
criação de mitos como também na criação de metáforas”. Para Mircea
Eliade (1972, p. 8), o mito:
quando estudado vivo não é uma explicação destinada a
satisfazer uma curiosidade científica, mas uma narrativa
que faz reviver uma realidade primitiva, que satisfaz a
profundas necessidades religiosas, aspirações morais, a
pressões e a imperativos de ordem social e mesmo a
exigências práticas.

O mito é, assim, metáfora desse universo que habitamos,
caracterizado nem sempre por seres, coisas e acontecimentos palpáveis e
estáveis, entretanto por mistérios e eventos que provocam o
desrazoamento em nossas vontades de verdade. André Jolles defende que
o mito é “o lugar onde as configurações estáveis adquirem movimento”
(1976, p. 101). O mito constitui-se por movências e correspondências,
desde a sua forma corporal híbrida (homem-peixe, por exemplo) até a sua
qualidade de unir paradoxos: ciência/imaginação-invenção. Ainda que hoje
não se fale tanto em sereias, como, por exemplo, no século XVI,
procuraremos mostrar, na próxima parte do artigo, que esse processo de
obnubilação dessas mulheres míticas das águas não chega a apagá-las por
definitivo do nosso imaginário.
O OCASO OU O ESPLENDOR DAS SEREIAS?
Para a maioria dos estudiosos de mitologia, as sereias seriam filhas
do Rio Aqueloo e da musa Calíope (FIGUEIREDO, 1961, p. 137). A figura
da sereia é enigmática a começar pela sua história, ela “passa por uma
transformação radical e definitiva ao perder sua forma inicial de mulherpássaro para transformar-se em mulher-peixe” (LERMANT-PARÈS In
BRUNEL, 2005, p. 829). Nos textos antigos, ela tem a forma de mulherave, como as harpias. Nos textos mais posteriores, as sereias são mulherespeixe e é assim que o imaginário atual as registra.
Essas divindades aquáticas portam, em muitos relatos, pentes e
espelhos, objetos da vaidade, mas ao contrário das fadas, que usam a
varinha de condão para suas magias, o objeto de magia das sereias é o seu
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corpo belo e o seu canto; logo, a sedução. Com o seu canto, as sereias
seduzem os navegadores e os arrastam para as profundezas do mar. Os
espelhos das sereias podem ser compreendidos como representações
metafóricas do seu habitat, o mar, as águas: o espelhar-se nas águas ou
no espelho propriamente dito lança as sereias para uma dimensão outra,
misteriosa. O ser que se olha no espelho ou nas águas habita duas
dimensões, divide-se entre a heterotopia e a utopia, situa-se em uma zona
de fronteira entre essas duas dimensões, a atopia. De acordo com Michel
Foucault (2001), o objeto espelho revela-se como um entrelugar, sendo ao
mesmo tempo uma utopia e uma heterotopia; é uma utopia, na medida em
que me vejo em um lugar onde eu não estou, mas ao mesmo tempo é uma
heterotopia, “na medida em que o espelho existe realmente, e que tem, no
lugar que ocupo, um efeito retroativo; é a partir do espelho que me
descubro ausente no lugar em que estou porque eu me vejo lá longe”
(FOUCAULT, 2001, p. 415); assim, por meio do espelho temos visível a
metáfora de que a realidade é transpassada por irrealidades, de que as
coisas aparentemente estáveis e de limites demarcados são moventes e
possuem fronteiras que permitem aderências e metamorfoses. Dessa
forma, esse objeto, o espelho, é capaz de agregar a potência metamórfica
das sereias, sua ambivalência, sua existência palpável e impalpável a um
só tempo.
Annie Lermant-Parès (In BRUNEL, 2005) aborda a vasta quantidade
e variedade de textos que tratam do mito das sereias, dividindo-os em três
grandes grupos. O primeiro grupo é formado por textos literários que
trazem a figura da sereia como personagem e deixaremos para explanar
sobre ele adiante, uma vez que este é o principal foco do presente artigo.
O segundo grupo se refere a reflexões sobre as sereias no âmbito do
discurso científico e filosófico. Estrabão, historiador, geógrafo e filósofo
grego, nascido por volta de 63 a.C., ficou famoso por sua obra Geografia,
constituída por dezessete livros que dissertam sobre a história e a descrição
dos povos e lugares de todo o mundo conhecido àquela época. Nesse livro,
ele situa o lugar habitado pelas sereias ao sul da Sicília, na Itália. LermantParès cita, no campo da filosofia, a remissão às sereias feita por Platão e
por Cícero. Em sua República, ao abordar o Mito de Er, Platão explica a
estrutura do universo: em cada um dos oito círculos/planetas que o
compõem, há uma sereia; elas acompanham o movimento giratório das
esferas e cantam em harmonia com três outras figuras míticas, as Moiras.
Já Cícero, em De Finibus, argumenta que as sereias, “por serem fonte de
ciência, seduzem a curiosidade intelectual inerente ao espírito humano”
(LERMANT-PARÈS In BRUNEL, 2005, p. 829). Se em Platão temos realçada
a qualidade do canto e a sedução das sereias, em Cícero é a sua inteligência
que é posta em relevo. O terceiro grupo diz respeito à apropriação da
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figuração das sereias como “elementos de comparação para diferentes
tipos de palavra e de canto” (LERMANT-PARÈS In BRUNEL, 2005, p. 82930). Um exemplo é o caso do geógrafo Pausânias, que, em Descrição da
Ática, afirma que Sófocles teria sido nomeado por um oráculo com o epíteto
de a Nova Sereia e aqui temos a união de duas qualidades das sereias,
postas em evidência por Platão e Cícero: a sedução – nesse caso pelas
palavras – e a inteligência.
Retomo ainda o segundo grupo proposto por Lermant-Parès por meio
de alguns textos reunidos pelo folclorista e historiador peruano Jose Durand
no seu delicioso e valoroso livro Ocaso de sirenas. Esplendor de manatíes
(1983), no qual há uma seleção de fragmentos de textos de viajantes,
conquistadores, cientistas e literatos que tratam das sereias, textos esses em
sua maioria do século XVI, sendo alguns dos séculos XVII e XVIII. O título
do livro de Durand aponta, de forma metafórica e irônica, para o impasse no
registro desse ser mítico e maravilhoso - a sereia -, uma vez que em muitos
relatos os informantes lançam o questionamento se aqueles seres avistados
pelos conquistadores seriam de fato sereias ou peixes-boi, manatis. Para que
o mundo fosse mais guiado pela lógica e a ciência ocupasse seu lugar,
implantando racionalidades, era necessário desmitificar e tornar concreta a
hipótese de que esses seres misteriosos seriam, na verdade, seres naturais,
manatis. Ocorre, nessa perspectiva, a obnubilação do mito ao se jogar luz
sobre um ser já catalogado e classificado pela ciência, instaurando-se o
ocaso das sereias e o esplendor dos manatis. Jose Durand provoca o leitor,
sugerindo que serão sereias ou manatis dependendo da perspectiva que o
homem adotar perante não só esse ser, mas perante o mundo.
Ressalto que o mito surge como explicação de algum acontecimento
do mundo natural. O mito situa-se, pois, numa zona de fronteira entre o
crível e o incrível. Adorno e Horkheimer (1997, p. 15) defendem o mito como
esclarecimento do mundo e nos levam a reconhecer que, quanto mais a
ciência esvazia o mundo do mito, mais os homens se esvaziam de suas
mediações críticas e, nesse sentido, o triunfo da racionalidade representaria
o empobrecimento do olhar do mundo diante da complexidade do mundo.
Voltemos ao belíssimo livro de Jose Durand, do qual resgatarei
inicialmente relatos historiográficos sobre a visão de Cristóvão Colombo das
sereias. O Almirante registra em seus diários que avistou três sereias que
vinham do alto do mar e adverte que elas não eram tão formosas como as
pintam e que de alguma maneira tinham a forma de homem no rosto.
Vários cronistas e comentadores do diário rebatem a suposta visão das
sereias. Martin Fernández Navarrete, na versão dos diários publicada em
1825, “piensa que las sirenas que creyó ver Colón acaso eran vacas
marinas” (apud DURAND, 1983, p. 27); Henríquez Ureña (apud DURAND,
1983, p. 27) também registra que Colombo “toma a los manatíes, em el
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mar, por sirenas”; da mesma forma pensam Antonio Ballesteros Beretta e
o naturalista Enrique de Rioja. Este último afirma que, apesar de Colombo
ser um observador preciso e perspicaz, ele teria errado ao registrar a visão
das três sereias. O historiador Manuel Alvar, na sua edição do Diário, com
base em Las Casas, reitera a visão racional: “Debía de ser manatí”. Antonio
de Herrera (apud DURAND, 1983, p. 29) registra: “Afirmó el Almirante

haber visto por allí três serenas, que salieron bien alto de la mar, y que non
eran tan hermosas como las pintan, y que em alguna manera tenían forma
de hombre em la cara, y que otras veces las había visto em la costa de
Guinea”. Nesse registro, tem-se uma informação a mais, a de que a
experiência de Colombo com as sereias havia ocorrido mais de uma vez.
Assim, o erro de percepção de que fala Enrique de Rioja não teria
acontecido apenas uma única vez? O jesuíta Pierre François Xavier de
Charveloix justifica que a visão das sereias por Colombo deve ser atribuída
ao gosto que este descobridor tinha pelo maravilhoso (DURAND, 1983, p.
30). Assim, se para Rioja Colombo era um observador perspicaz e a sua
visão de sereias tenha sido um erro isolado, para Charveloix, a visão de
Colombo tendia sempre a uma visão mítica e maravilhosa do universo.
Outro importante registro sobre sereias é registrado por Durand no
capítulo intitulado “La sirena de D. Felipe II”. De acordo com o pesquisador
peruano, esse episódio encontra-se ausente das histórias e das
enciclopédias, e apenas Marco Guazzo, em sua Historia di M. Marco Guazzo
delle cose degne de memoria, propaga a descoberta de D. Felipe II: “Había

el príncipe traído com él tres sátiros recién llegados de las Indias, el uno de
diez y el otro de cuarenta años, y una hembra; y también una sirena, pero
muerta” (GUAZZO apud DURAND, 1983, p. 109). Se alguns viajantes

traziam, de suas viagens pelas novas terras, espécimes de animais
classificados pela História Natural, o rei D. Felipe II, o Prudente, traz ao
mundo racional a prova de seres maravilhosos e míticos, como os sátiros e
a sereia. Entretanto, os raros comentadores da Historia de Guazzo afirmam
que o corpo morto não se tratava de uma sereia, mas de um manati.
A polêmica entre realidade e irrealidade ou erro de percepção é
comum nos relatos que têm o direcionamento científico, como as crônicas
e os relatos históricos. Já a literatura, desvinculada de uma vontade de
verdade (FOUCAULT, 1999) relacionada a instituições científicas, tem seu
campo de escrita livre para a irrupção do insólito. Utilizo o termo insólito,
na linha de entendimento da pesquisadora Lenira Covizzi, como aquele
acontecimento que “carrega consigo e desperta no leitor o sentimento do
in verossímel, in cômodo, in fame, in congruente, im possível, in finito,
in corrigível, in crível, inaudito, in usitado, in formal” (COVIZZI, 1978, p. 26
- grifos da autora citada).
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Na literatura, as sereias encontram seu espaço de existência plena,
na medida em que a ficção dá impulso ao imaginário e ao exercício pleno
do insólito. Retomo, neste momento, o primeiro grupo de textos proposto
por Lermant-Parès, os quais trazem a sereia como personagem. Nesse
grupo, a referida pesquisadora cita Odisseia de Homero, Os argonautas de
Apolônio de Rodes, Uma história verídica de Luciano e Metamorfoses de
Ovídio. Vejamos esses exemplos aludidos por Lermant-Parès e depois
discorrerei sobre outras aparições das sereias na literatura.
Em Odisseia (HOMERO, 2014), temos uma das mais célebres
passagens envolvendo as sereias, localizada no canto XII. Ulisses/Odisseu,
ao passar pelo reino das sereias, tampa os ouvidos dos companheiros com
cera e pede que o amarrem no mastro do navio. Toda essa estratégia foi
tecida por Circe, que advertiu o herói para o perigo das sirenas/sereias e
arquitetou os mecanismos de defesa para o herói. Assim ele consegue ouvir
o canto das sereias e escapar do poder amaldiçoado das mesmas, pois,
amarrado, estava impossibilitado de seguir o canto das mulheres marinhas
e mergulhar com elas em seu profundo reino em uma viagem sem volta.
Elas tentam seduzi-lo:
[...] e deram vazão a canto agudo:
Vem cá, Odisseu muita-história, grande glória dos aqueus,
ancora tua nau para ouvires nossa voz.
Nunca ninguém passou por aqui, em negra nau,
sem antes ouvir a melíflua voz que vem de nossa boca
(HOMERO, 2014, p. 355)

Mas Odisseu, guiado pela estratégia de Circe, se salva a si e aos seus
companheiros do perigo das sereias. É válido recordar que Circe é também
uma divindade das águas, conforme registra Commelin (1983, p. 109), pois
ela é filha do Sol e da ninfa Perséis, uma das oceânidas, o que explica o
seu conhecimento acerca da estratégica de sedução das sereias e dos
meios de enfrentar tal sedução fatal. O episódio do encontro de Odisseu
com as sereias acontece depois da ida do Herói ao reino da morte, o Hades.
Como explica Jeanne Marie Gagnebin (CULT), em “Resistir às sereias”:
Parece, pois, que não basta Ulisses ter triunfado da provação maior: ter ousado ir até o limiar do Reino dos
Mortos. Aguerrido, ele deve enfrentar um outro território,
no mínimo tão perigoso como o da Morte: o das Sereias,
a região do canto e do encanto que a tradição posterior
vai identificar com o território da palavra poética.
(GAGNEBIN, 2003, p. 53)
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Esse episódio das sereias em Homero reverberará intensamente na
trama de muitíssimos outros textos literários; só para citar duas fortes
intertextualidades instigadas pelo encontro de Ulisses com as sereias em
Odisseia, temos “Sereias” de Jorge Luis Borges e “O silêncio das sereias”
de Franz Kafka, duas tramas que serão focalizadas adiante.
Em Os argonautas ou A Argonáutica, de Apolônio de Rodes (1989),
Jasão e os outros cinquenta heróis gregos enfrentam as sereias. O herói
Orfeu é encarregado de cantar para que o seu canto obnubile o canto das
sereias; contudo, embora seu canto consiga distrair quase todos os
companheiros, o herói Boutès prefere o canto sedutor das sereias e se
lança às águas à procura dos corpos irradiadores daquele som que o fascina
e faz com que deseje penetrar no universo aquático e desconhecido.
Luciano de Samósata, no final de Uma história verídica, oferece-nos
uma imagem bem diferente, descreve-as sob a forma de mulheres
marinhas porém com cascos de burro. Quando o herói da narrativa amarra
uma dessas mulheres e a interroga, ela revela seu estratagema com os
homens: “Após os termos embriagado – disse -, deitamo-nos com eles e,
enquanto dormem, matamo-los” (LUCIANO, s.d., p. 99). O herói sai em
busca dos companheiros e quando retorna, no lugar em que a mulher
estava amarrada, restava apenas uma grande poça de água que, tocada
pela espada do herói, transforma-se em sangue.
Ovídio, em Metamorfoses (2006, 2016), conta como essas moças
sofreram o processo metamórfico, chegando à forma de mulheres
pássaros. Narra Ovídio na Fábula 9, intitulada “Sereias mudadas parte em
aves”, que as sereias, inconformadas com o rapto de Perséfone (Prosérpina
para os romanos) por Plutão, pediram aos deuses que lhes provessem de
asas para que assim pudessem procurar pela amiga por todos os cantos da
terra. Já em outro relato mítico há a versão de que Afrodite teria lhes
metamorfoseado em mulheres-peixe para puni-las por desprezarem os
prazeres do amor (CAVALCANTI, 1998, p. 239).
Acrescento a esses textos literários - que contêm sereias como
personagens -, citados por Lermant-Parès, outros que considero
importantes para que na literatura não ocorresse o ocaso das sereias, mas
o seu esplendor. Em Os lusíadas, é feita uma referência direta ao poderoso
canto das sereias na estância 88 do Canto V:
Cantem, louvem e escrevam sempre extremos
Desses seus Semideuses e encareçam,
Fingindo magas Circes, Polifemos,
Sirenas que co canto os adormeçam;
Dêem-lhe mais navegar à vela e remos
Os Cícones e a terra onde se esqueçam
Os companheiros, em gostando o loto;
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Dêem-lhe perder nas águas o piloto (CAMÕES, 1971, p.
147)

O poeta alude aos semideuses, os heróis de Odisseia e da Eneida Ulisses e Enéias -, corajosos o suficiente para enfrentarem os monstros e
seres míticos, como as sereias, que encanta com seu canto os heróis,
fazendo-os adormecer para o mundo terreno.
Com base na mitologia germânica, encontramos duas narrativas
literárias que trazem como personagens mulheres aquáticas e que vieram
a público durante o Romantismo: Ondina, do escritor alemão Friedrich de
La Motte-Fouqué, obra publicada em 1811, e A pequena Sereia, do
dinamarquês Hans Christian Andersen, que teve a sua primeira edição em
1837.
Ondina - uma história de fadas da mitologia germânica -, para
Goethe, seria o “mais adorável dos contos de fadas” (apud VOLOBUEF,
2005, p. 7). Ondina ou ondim é um espírito elementar cujo habitat são as
águas dos rios, mares, lagos, lagoas. Como Karin Volobuef informa, a
narrativa de Friedrich de La Motte-Fouqué influenciou a criação de outras
obras, como duas óperas, a de E.T.A Hoffmann, que teve o libreto escrito
pelo próprio Motte-Fouqué, e a de Albert Lortizig. Alguns balés também
foram criados com base em Ondina, como os de Taglioni, o de Hans Werner
Henze e o de Maurice Ravel. Na literatura temos a peça de Jean Giraudoux,
o monólogo de Ingerborg Bachman e o ensaio de Edgard Allan Poe.
Acrescento a essa lista de Volobuef o longo poema narrativo “A
Ondina do lago”, publicado pelo escritor português Teófilo Braga em 1866.
O trecho transcrito a seguir é o primeiro encontro do conde caçador com
Ondina, ainda em sonho:
“Imagem d’um sonho vago,
És tu a virgem do lago
De Crystal?
Que tanto amor me confessa?”
O eco repetiu: - Essa!
Pelo val!
“Essa voz pura e suave
É como um cantico d’ave
Ao luar!
Sentirá de mim saudade?”
Longe o eco se ouviu: - Hade!
Murmurar (BRAGA, 1866, p. 7-8)

O ser mítico é aquático, mas sua voz é de ave, o que insinua as
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duas misturas corporais das sereias: peixe e pássaro. O enredo do poema
de Braga segue de certo modo alguns movimentos narrativos da história
de Motte-Fouqué.
Ressalto que o fato de as três narrativas – de Andersen, MotteFouqué e Braga – serem produzidas durante o Romantismo é significativo
e pode ser entendido por intermédio da valorização da natureza nesse
período. Ao contrário da natureza do Arcadismo, que funcionava como
elemento de figuração de um locus amoenus, a natureza no Romantismo
passa a ser espiritualizada. Karin Volobuef, em sua introdução ao livro de
Motte-Fouqué, retoma a teoria de Friedrich von Schelling, para a qual o
universo é compreendido “como um grande organismo unitário, no qual
mundo e indivíduo, exterioridade e interioridade, harmonizam-se e
complementam-se” (VOLOBUEF, 2005, p. 9). A natureza espiritualiza-se e
contém mistérios às vezes apavorantes e intimidantes.
Ondina, personagem central da narrativa de Motte-Fouqué é um
exemplo dessa natureza espiritualizada e personificada, uma vez que ela
congrega em um só corpo o ser humano e o ser da água, às vezes a própria
água apenas:
Ao longo da conversa, o forasteiro já tinha ouvido de
quando em quando um chapinhar, junto à janela pequena
e baixa, como se alguém estivesse borrifando água contra
ela. [...] Ao final, porém, quando todo um jato foi lançado
contra as vidraças [...] ele ergue-se aborrecido e bradou
ameaçadoramente em direção à janela:
– Ondina, pare de uma vez com essas infantilidades!
(MOTTE-FOUQUÉ, 2005, p. 25)

O jato d’água “é” Ondina. Ela metamorfoseia-se em água em
algumas ocasiões, assim como seu parente, Kühleborn, que se transforma
em arroio ou cascata.
A narrativa de Motte-Fouqué inicia-se com a chegada de um
cavaleiro, Huldbrand, à casa de um pescador. Ele estava perdido na floresta
escura e selvagem e acaba chegando ao promontório onde ficava a cabana
do pescador – pai adotivo de Ondina. O pescador e sua esposa o acolhem
e ele conhece Ondina. O pescador conta que, há quinze anos, ele e sua
esposa haviam perdido sua filha, que morrera afogada no lago. Na mesma
noite, uma linda menina de três a quatro anos de olhos azuis como os do
lago apareceu à porta deles com os trajes e os cabelos molhados. Eles a
adotaram, mesmo ignorando a sua origem, e é ela quem escolhe o seu
nome pagão: Ondina. Após uma imensa tempestade, o promontório fica
ilhado e o cavaleiro tem que permanecer lá. Apaixonado por Ondina casase com ela pelas mãos de um sacerdote, que chega magicamente à cabana.
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Em sua noite de núpcias, ela revela ao esposo que não tem alma e afirma:
“A alma deve ser uma carga pesada” (MOTTE-FOUQUÉ, 2005, p. 67), o que
parece ser uma ironia, mas seu estado é de tristeza, por isso ela passa a
chorar uma torrente de lágrimas/água. Contudo, ela percebe feliz que,
depois do casamento ela passara a ter alma, uma alma criada por meio do
amor dos dois. Ele jurou a ela “que nunca abandonaria sua adorável esposa
e confessou-se mais feliz do que o grego chamado Pigmaleão, cuja bela
estátua de pedra a deusa Vênus dotou de vida para ser sua amante”
(MOTTE-FOUQUÉ, 2005, p. 75). Pigmaleão amara uma estátua e ele uma
sereia. Após o casamento, como que por um passe de mágica, as águas da
enchente que cercavam e ilhavam o promontório dissipam-se e os dois
partem para a cidade de Huldbrand. No caminho, Kühleborn, o parente
metamórfico de Ondina, cria obstáculos, mas eles chegam ao destino. Lá
chegando, Ondina conhece Bertalda, moça que era apaixonada por
Huldbrand, filha adotiva de duques. No dia do aniversário de Bertalda,
Ondina revela que a moça era na verdade a filha dos pescadores, que
supostamente havia morrido afogada. Bertalda nega violentamente a
paternidade, por sua condição de pobreza; mas os pescadores, que lá
estavam dizem que sua filha possuía um sinal semelhante a uma borboleta
nos ombros e no peito do pé esquerdo, marcas essas que são logo
identificadas no corpo da moça. Ela se nega a acompanhar os pescadores
e Ondina a acolhe como uma irmã. Kühleborn passa a perseguir Ondina e,
para ficar a salvo, manda colocarem uma pedra no poço situado no pátio
do castelo. Pede, após isso, ao seu amado que nunca a repreenda quando
estiveram na proximidade de algum espaço de águas, porque seus parentes
ganhariam direito sobre sua vida. Huldbrand, inconformado com tantos
mistérios e já desgostoso, pensa: “Isto é o que acontece quando cada qual
não está com seu igual, quando um homem e uma sereia se unem em uma
insólita aliança” (MOTTE-FOUQUÉ, 2005, p. 125). Bertalda sugere que eles
viajem juntos a Viena e, mesmo sabendo dos perigos para Ondina em
função da proximidade com as águas, eles partem. Huldbrand presenteia
Bertalda com um colar de pérolas, que cai nas águas do Rio Danúbio. Por
achar que aquilo era ação dos seres das águas, Huldbrand vocifera contra
eles e contra sua esposa. Ondina, profundamente triste, resgata o colar e
depois diz que tem que partir para sempre, em função de ela e seus
parentes serem atacados por seu marido. Huldbrand e Bertalda se casam
e esta manda destamparem o poço do pátio do palácio, de onde sai um
chafariz de água que se transforma em uma mulher pálida com véus
brancos. Huldbrand, arrependido e trêmulo, tanto de amor como pelo
terror, curva-se ao encontro de Ondina, que o afoga com suas lágrimas.
Depois ela se transforma em uma fonte cristalina, circundado o túmulo de
seu amado.
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Mircea Eliade, em um capítulo de Mito e realidade (1972) destinado
à relação entre os contos de fadas e os mitos, resgata ideias de um estudo
do germanista e folclorista holandês Jan de Vries sobre o assunto. Observa
que para Vries (Apud Eliade, 1972, p. 97): “Os mesmos arquétipos – ou
seja, as mesmas figuras e situações exemplares – reaparecem
indiferentemente nos mitos, nas sagas e nos contos. Mas, ao passo que o
herói das sagas tem um final trágico, o conto sempre tem um desfecho
feliz.” Para a análise de Ondina, é necessário, em primeiro lugar, considerar
que essa narrativa, considerada um conto de fadas germânico, conjuga a
forma do conto e a forma do mito; nesse sentido, alguns elementos das
duas formas aparecem imbricados. Considero, porém, que no trecho citado
há uma afirmação incorreta: a de que os finais dos contos de fadas são
sempre felizes. Vries, e por consequência Eliade - que não rebate a referida
afirmação -, parecem considerar os contos somente a partir da apropriação
destes pela escola, após a revolução burguesa, na qual houve a adaptação
dos contos populares com um direcionamento menos trágico. O leitor da
trajetória histórica dos contos de fadas sabe que essas narrativas eram
contadas pelo povo e seu público preferencial não eram as crianças
necessariamente, mas os adultos. As crianças também os escutavam
porque se encontravam em todos os lugares, convivendo com os adultos
em todas as situações. Muitos contos apresentavam um final trágico, sem
redenções ou finais felizes, como é o caso, por exemplo, de Ondina. A
personagem de Motte-Fouqué acaba ficando com seu amado, mas sua
trajetória é triste, trágica.
O conto A pequena sereia, de Andersen (2012), também não tem
um final feliz se considerarmos pela ótica do desfecho tradicional dos
contos de fadas burgueses: “foram felizes para sempre”. Esse conto narra
a triste história de uma jovem sereia, que vivia no fundo do mar com suas
cinco irmãs, com sua avó e seu pai, o Rei dos Mares. Quando completou
seus quinze anos, ganhou o direito de subir à superfície e lá avistou um
príncipe, apaixonando-se por ele imediatamente. Naquele momento uma
forte tempestade fez com que o barco em que o príncipe estava
naufragasse e ela o salvasse, levando-o à terra firme, numa praia perto de
um templo, onde uma jovem o encontra. Retorna ao mundo subaquático
mais apaixonada ainda pelo mundo terreno e pelo seu príncipe. Conversa
com sua avó sobre as diferenças entre os humanos e as sereias; a avó
explica que os humanos têm uma vida mais curta, já que as sereias vivem
por volta de trezentos anos; contudo, ao morrer a sereia transforma-se em
espuma do mar, ao passo que os humanos possuem uma alma eterna e
mesmo depois de mortos continuam a viver no céu. Aqui, temos uma
aproximação com Ondina: o fato de as sereias não possuírem alma. Para
ter uma alma eterna e ter o amor de seu príncipe, a sereiazinha procura a
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Bruxa do Mar, que lhe concede uma poção com o poder de transformar a
cauda em duas pernas. A Bruxa adverte que a sereiazinha terá que
enfrentar três coisas: em primeiro lugar, ela sentirá a cada passo seu, com
as duas pernas humanas, uma dor horrível como se lâminas cortassem
violentamente seus pés; em segundo, ela terá que ficar sem voz, seu dom
mais precioso, pois esta será dada à Bruxa como pagamento; em terceiro,
ela só conseguiria uma alma se o príncipe a beijasse e casasse com ela; e,
caso isso não acontecesse, ela seria transformada em espuma do mar e
não teria sua alma. A alma da sereia, como em Ondina, é associada à união
com um humano, portador de alma. O fato de o canto da sereiazinha ser o
mais harmônico e melodioso do mundo é uma remissão ao poder do canto
das sereias, como consta na Mitologia. Ao ficar sem sua voz, ela perde sua
identidade, todavia a pequena Sereia aceita. Toma a poção e sobe à
superfície das águas, encontrando o príncipe, que fica atraído por sua
beleza, apesar de ela não emitir som algum e não explicar sua origem. Ele
a ama como a uma criança abandonada, porém não pensa em torná-la sua
esposa. O Rei ordena que o filho se case com a filha do rei vizinho, mas ele
diz que só se casaria se fosse com a moça que o salvara na praia perto do
templo. Triste, a sereia pensa que ele jamais vai poder imaginar que quem
o salvou de fato foi ela e não a moça. Chegando ao reino vizinho, ele vê
que a princesa é a mesma moça que o encontrou e os dois se casam. Na
noite do casamento, suas irmãs sereias aparecem e dizem a ela que deram
os seus cabelos para a Bruxa do Mar em troca da vida da irmã, contudo ela
teria que matar o seu príncipe para que isso ocorresse. A pequena Sereia
se recusa a esse ato e se transforma em espuma do mar, entretanto, algo
inesperado acontece: vê criaturas aéreas muito pequenas voando e sente
seu corpo voar também. Por sua bondade em não matar o príncipe,
transforma-se em ninfa aérea. Suas agora irmãs revelam que ela terá que
viver mais trezentos anos, nos quais terá que realizar uma boa ação a cada
dia, obtendo, ao final desse período, uma alma imortal.
O conto A pequena sereia foi adaptado pela Disney (1989), porém
nessa versão fílmica o final transforma-se em happy end amoroso, pois a
sereiazinha casa-se com o príncipe e eles “são felizes para sempre”,
confirmando a visão burguesa e machista de que a mulher deve ter um
homem que a faça feliz. Se em Andersen a felicidade final da sereia é o fato
de ela dali a trezentos anos ter uma alma, para a Disney não interessa a
alma eterna, mas um homem com quem se casar.
Não é possível abordar todas as obras literárias que trazem as sereias
como suas personagens, mas ainda é necessário abordar três autores que
nos encantaram com suas abordagens sobre o canto das sereias: Franz
Kafka, Jorge Luiz Borges e Alfonso Reyes.
Franz Kafka, em “O silêncio das sereias” (2014, p. 615), dá-nos outra
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visão da aventura de Odisseu e afirma: “As sereias, contudo, possuem uma
arma ainda mais terrível que seu canto: seu silêncio”. A pequena narrativa
de Kafka é singular, porque parte do silêncio e não do canto propriamente
dito, ou seja, põe em realce o vazio da voz. Sua narrativa contrapõe-se
parodisticamente à de Homero e esse movimento de negação e reinvenção
se inicia com a afirmação de que nem ceras nem cordas seriam
instrumentos suficientes para fugir do perigo das sereias, porque o canto
delas, que tinha o poder de impregnar tudo, seria capaz de derreter ceras
e arrebentar cordas. O narrador do conto de Kafka oferece-nos duas
possibilidades de interpretação para o fato de as sereias não terem
cantado: talvez por acreditarem que só o silêncio poderia vencer Odisseu
ou “porque a visão de bem-aventurança no rosto dele - que não pensava
senão em cera e correntes - as fizesse esquecer todo o canto” (KAFKA,
2014, p. 616). Nesse enredo kafkiano quem fica seduzido não é Odisseu
ou outro navegador, mas as sereias, uma vez que elas desistem de seduzir
e deixam-se seduzir pelo “brilho dos grandes olhos de Odisseu” (KAFKA,
2014, p. 616). Uma indagação o leitor deve fazer a si mesmo ao ler “O
silêncio das sereias”: por que Odisseu não percebeu que as sereias não
cantavam e emitiam apenas um profundo e vazio silêncio? Estaria ele tão
seguro da estratégia a ponto de nem perceber o silêncio das sereias? O
narrador do conto reserva as últimas linhas a essa resposta: “talvez ele
tenha de fato percebido que as sereias estavam mudas, tendo então, de
certo modo, contraposto a elas e aos deuses toda a simulação acima tão
somente como um escudo” (KAFKA, 2014, p. 616).
Retornemos a Jose Durand, pois esse pesquisador peruano inclui ao
final de seu livro dois textos que cambiam entre a ficção e o ensaio:
“Sirenas”, de Jorge Luis Borges e “Reseña sobre las sirenas”, escrita por
Alfonso Reyes. O texto de Reyes tende mais ao ensaio e o de Borges mais
à ficção.
O texto de Borges pode ser encontrado também n’O livro dos seres
imaginários (1981), que ele organiza com a colaboração Margarita
Guerrero, bestiário que reúne seres da literatura, das lendas, dos mitos e
das religiões. Procurarei, aqui, expor a maior parte das informações
literárias e ensaísticas desse texto, visto que são de grande importância
para a compreensão desse ser mítico focalizado neste estudo. A primeira
informação dada ao leitor é a de que as sereias ao longo dos relatos e dos
tempos mudaram sua forma corporal. Em Odisseia, não há informação
específica sobre o seu corpo; depois em Ovídio é que teremos as sereias
corporificadas sob a forma de mulheres pássaros, como já registrado aqui
neste artigo; em Apolônio de Rodes as sereias são representadas como
mulheres na metade de cima do corpo e na metade de baixo como aves
marinhas, e aqui já há, em meu ponto de vista, o entrecruzar dos mitos
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aéreos e aquáticos; em Tirso de Molina e na heráldica, elas são mulherespeixe. Borges e Guerrero também trazem a configuração das sereias nos
dicionários e informam que em Lemprière elas são registradas como ninfas,
em Quicherat são monstros e em Grimal, demônios. Podemos dizer que
elas congregam as três denominações registradas pelos dicionários citados
por Borges e Guerrero. Os autores informam ainda que o cadáver de uma
sereia foi encontrado em Campânia, cidade que hoje é Nápoles, onde foi
enterrado, de acordo com o que foi registrado pelo geógrafo Estrabão. Após
essas informações, que possuem o tom de registro histórico, o narrador
volta aos episódios das sereias em Odisseia e em Argonautas. Ainda temos,
nesse texto de Borges e Guerrero, a história de uma sereia que foi
capturada no norte de Gales, no século VI, onde foi batizada e santificada
com o nome de Murgen. Já outra sereia, “em 1403, passou por uma brecha
de um dique e viveu em Haarlem até o dia de sua morte” (BORGES;
GUERRERO, 1981, p. 146). Sua língua não era compreendida, mas
aprendeu duas atividades comuns às mulheres terrenas, fiar e venerar a
cruz. No século XVI, um cronista teria afirmado: “que não era um peixe
porque sabia fiar, e que não era uma mulher porque podia viver na água”
(BORGES; GUERRERO, 1981, p. 146). O texto se encerra com uma
afirmação concisa, mas que desvela a ironia dos autores sobre as
informações pobres e imprecisas que às vezes os dicionários nos oferecem
desses ricos animais da mitologia: “Sereia: suposto animal marinho, lemos
num dicionário brutal” (BORGES; GUERRERO, 1981, p. 146).
O texto de Alfonso Reyes inicia-se com as mesmas informações
dadas por Borges e Guerrero acerca das variações do corpo biforme das
sereias, mas ele traz outras fontes, como o Tesoro de Covarrubias, de
Orozco, de 1611; Autoridades, de 1739; Terreros y Pandos, de 1788, que
registram a forma de mulher-peixe; e Academia, de 1947, cujo registro é
de mulher-ave. Reyes, após isso, indaga quando e como teria ocorrido a
transformação de uma forma por outra? Para responder, vai à Bíblia e relata
que, segundo os primeiros tradutores de Isaías e de Jó, as sereias seriam
às vezes monstros cantores e outras seriam dragões voadores. O
Physiologus, obra cristã do século II, propôs-se à interpretação dos animais
bíblicos e para tanto recorre a Isaías, que as pinta como mulheres-pássaro,
cujo canto adormece os navegadores. Outrossim, os escritores eclesiásticos
em geral as registram como mulheres voláteis, que voejam e têm garras.
Já em Liber Monstrorum, texto anterior ao século X, provavelmente escrito
por Audelinus, elas já assumem a forma de mulheres-peixe e são os mais
notáveis monstros que há na literatura. E em De natura rerum a forma
também é a marinha.
Para Reyes, a nova figura da sereia como mulher-peixe pode
provir, em primeiro lugar, de uma contaminação feita por Audelinus entre
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a seria clássica e a monstruosa Escila, que o poeta Virgílio “describe como
uma mujer que hunde su cola de delfín em el água” (REYES In DURAND,
1983, p. 225). Em segundo, de uma confusão que o mesmo Audelinus
fizera, tomando sereia como feminino de Tritão, possivelmente vista em
um velho quadro ou mosaico na Itália baseado em Escila ou Circe. Em
terceiro, a sereia-peixe pode advir de uma representação de Minerva
provocada por algumas figurações de documentos artísticos. E, por último,
a influência pode ter sido de espécies folclóricas de mitologias bárbaras em
que abundam as mulheres-peixe. Reyes observa ainda que na Idade Média,
desde o século VII, chegavam a Europa espécimes da fauna oriental. A
Chanson de Roland fala de ossos de animais exóticos oferecidos a
imperadores, informação essa que não se trata apenas de invenção poética,
conforme foi o caso de D. Felipe II já registrado aqui neste estudo. Reyes
lembra ainda o quanto foi comum nos registros geográficos e naturalistas
a menção a uma fauna imaginária existente em terras pouco conhecidas
pelos homens. Do século XI em diante clérigos e laicos rivalizam sobre a
existência desses animais sonhados. Após abordar vários registros, Reyes
sustenta que é mais provável que a forma de mulher-peixe da sereia tenha
sido influenciada pelas variadas leituras que se fez do Liber Monstrorum,
de Audelinus. Nos tempos atuais, Reyes destaca a importância do livro O
ocaso de sirenas, de Jose Durand, que pode ser considerado o autor da
última aventura das sereias.
PORTO DE CHEGADA: o esplendor das sereias
Mas o livro de Jose Durand se configuraria de fato como a última
aventura das sereias em nosso imaginário? Viveríamos o tempo do
esplendor de manatis? Eu defendo que não, pois as sereias ainda são
figurações femininas míticas presentes em nosso imaginário, especialmente
no campo da literatura, ou mais especificamente, no campo da
compreensão da arte literária.
Para tratar da perspectiva acima mencionada, é necessário irmos
novamente à clássica Odisseia, porque lá veremos que as sereias não
aparecem apenas como figurações de seres que podem impedir o retorno
de Ulisses a Ítaca, contudo a fala/canto delas abre um discurso
metanarrativo e em mise em abyme. O que elas revelam em seu canto é a
configuração de um poema épico, o relato da Guerra de Tróia. É necessário
registrar mais uma vez a passagem:
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[...] e deram vazão a canto agudo:
“Vem cá, Odisseu muita-história, grande glória dos
aqueus,
ancora tua nau para ouvires nossa voz.
Nunca ninguém passou por aqui, em negra nau,
sem antes ouvir a melíflua voz que vem de nossa boca;
mas ele se deleita e parte com mais saber.
De fato, sabemos tudo que, na extensa Troia,
aguentaram argivos e troianos por obra dos deuses.
Sabemos tudo que ocorre sobre a terra nutre-muitos”.
(HOMERO, 2014, p. 355)

E, pela voz das sereias, tem-se o tema central da Ilíada e o tema
que dá origem à própria Odisseia, pois Ulisses tenta voltar a Ítaca após
suas aventuras na Guerra de Troia. Pela voz das sereias, sabemos da
importância do canto, conforme Lermant-Parès argumenta:
As Sereias representam, portanto, Ulisses contando suas
venturas (justamente o episódio das sereias) diante dos
feácios [...]. Se ele cria um mito literário através do
episódio das Sereias, Homero, por sua vez, cria ainda com
maior profundidade um verdadeiro mito poético onde não
faltam nem as origens divinas do canto, nem seus poderes
iniciáticos, e nem ainda os riscos de não passar de falsa
promessa, e finalmente ser portador da morte. (LERMANTPARÈS In BRUNEL, 2005, p. 831).

A força metanarrativa do episódio das sereias em Homero é
retomada por Maurice Blanchot, em O livro por vir. Blanchot resgata o
referido episódio para definir a força que move a literatura. Assim como
Ulisses, que ouve o canto das sereias e, mesmo sem entendê-lo, sobrevive,
o escritor de literatura, repetindo a façanha homérica do herói, é também
movido por uma força que não compreende, por uma fala errante, como
um espaço labiríntico de abismo: “É ouvindo o Canto das Sereias que
Ulisses se torna Homero, mas é somente na narrativa de Homero que se
realiza o encontro real em que Ulisses se torna aquele que entra em relação
com a força dos elementos e a voz do abismo” (BLANCHOT, 2005, p. 9).
Na esteira de Blanchot, Michel Foucault, em seu ensaio “O
pensamento do exterior”, explica que o fictício não se encontra nas coisas
e nos homens, contudo na impraticável verossimilhança que pode haver
entre eles: “encontros, proximidade do mais longínquo, absoluta
dissimulação lá onde nós estamos” (FOUCAULT, 2001, p. 225), daí a
profunda afinidade da ficção com o espaço e por isso a linguagem literária
é aquela que se posiciona o mais distante possível dela mesma, uma
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linguagem fora de si, errante. O vazio, assim, é o lugar da literatura, é
como estar e ao mesmo tempo não estar, da mesma forma que a
experiência de Ulisses, que estava diante das sereias, mas, amarrado, é
como se lá não estivesse: “é preciso estar à escuta, mas permanecer ao pé
do mastro, pés e mãos atados [...], sofrer todo sofrimento permanecendo
no limiar do abismo que atrai, e se reencontrar finalmente além do canto,
como se estivesse atravessando a morte, mas para restituí-la em uma
segunda linguagem” (FOUCAULT, 2001, p. 234).
Se as sereias configuram-se como imagem capaz de explicar a
ficção, isso comprova que elas não se encontram em um tempo de ocaso,
mas de esplendor.
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