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Resumo 

O tempo, enquanto elemento narrativo, contemporaneamente mão se apresenta seguindo 

a linearidade cronológica, mas acompanha a representação do sujeito pautada na 

fragmentação, no desenraizamento, e, em algumas circunstâncias, no aparente nonsense 

do absurdo. A partir dessas reflexões, o presente trabalho propõe, comparativamente, a 

análise das relações de duração e simultaneidade presentes no conto Insônia, de 

Graciliano ramos, no romance Estorvo, de Chico Buarque, e na sua adaptação 

cinematográfica homônima, de Ruy Guerra. 
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A idéia de percepção temporal pode ser associada à constatação de uma 

consciência coletiva, capaz de unir as diversas consciências individuais. Compreender 

que a passagem do tempo atua simultaneamente sobre a natureza interior e exterior era 

um exercício de reconhecimento da relação estabelecida entre a temporalidade, os 

diversos graus de consciência e os acontecimentos. Este diálogo entre tempo, níveis de 

consciência e fatores exteriores era considerado semi-relativo, mas atado pela certeza de 

simultaneidade.  

A percepção de que as “coisas” sucediam mediante o seguimento de um relógio 

comum levou Henri Bergson, no livro Duração e Simultaneidade (2006, p. 51), a 

exemplificou o seguinte: para compreender melhor o elo entre a duração interior e o 

tempo das coisas, um indivíduo deveria imaginar-se de olhos fechados ouvindo uma 

música e acompanhando-a em sua mente, assim, ele perceberia que tanto o seu 
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pensamento quanto a música possuiriam uma escala temporal simultânea, a melodia 

seguiria a mesma “fluidez da nossa vida interior” (Ibidem).  

Para Bergson, que apresenta a relação entre fatos sucedidos e cronologia exterior 

enquanto antecedente histórico da teoria da relatividade, que é o seu objeto de estudo, 

tal percepção do tempo poderia ser formulada assim: “Todas as consciências humanas 

são de mesma natureza, percebem da mesma maneira, de certa forma andam no mesmo 

passo e vivem a mesma duração” (Idem, p. 54). No entanto, as teorias sobre o tempo a 

partir do século XIX passando por Einstein e chegando à contemporaneidade acabaram 

“implodindo” essa idéia de tempo material e uno. A simultaneidade existe, mas a 

duração dos fenômenos não é necessariamente sentida da mesma forma por cada 

consciência, não se pode mais pensar num tempo totalizador da consciência coletiva. 

Mesmo a cronologia histórica é questionada a partir daí: o que para uns representa o 

começo de uma era, por exemplo, para outros representa o fim de determinados tempos. 

Assim, o tempo assume uma condição mais epistemológica do que épocas e situações 

definitivas. 

É claro que essas alterações temporais não se dão de forma estanque, nem tão 

genéricas quanto apresentadas aqui, nesta breve introdução, mas optamos por sintetizá-

la apenas para trazer à tona a questão que motiva este ensaio: qual o tempo de um piscar 

de olhos e como esse tempo, reduzido ou dilatado, tem aparecido em narrativas 

contemporâneas, como o conto Insônia, de Graciliano Ramos, o livro Estorvo, de Chico 

Buarque, e o filme homônimo de Ruy Guerra. 

O tempo, segundo Benedito Nunes, é deslocável, e tal definição serve tanto para 

os acontecimentos presentes, quanto para os passados ou futuros, pois “pode inverter a 

ordem desses momentos ou perturbar a distinção entre eles, de tal maneira que será 

capaz de dilatá-los indefinidamente ou de contraí-los num momento único, caso em que 

se transforma no oposto do tempo, figurando o intemporal e o eterno” (NUNES, 1995, 

p.25). 

Se duração é consciência, como afirma Bergson (Op. cit., p. 57), o tempo 

contido num piscar de olhos poderia durar somente alguns segundos ou ainda poderia se 

estender ao infinito, afinal todos os acontecimentos ocorridos simultaneamente nessa 

“fração” de tempo partiriam da inconsciência ou de uma consciência distorcida, já que o 

personagem não sente o tempo passar (no sentido cronológico do senso comum). No 

texto narrativo, esse momento de inconsciência pode ser marcado por um flashback, 

pela imaginação, delo devaneio, pela memória ou simplesmente pelo sono abrupto e 



incontrolável, ou ainda por tudo isso junto, no tempo da insônia, arrastado como em 

câmera lenta. 

No conto de Graciliano Ramos, o narrador-personagem é acordado no meio da 

noite por uma pergunta que lhe cobra consciência de si: “Sim ou não?”. No entanto, 

para ele, não é esse questionamento que o desperta e sua reflexão caminha para um viés 

mais absurdo:  

Para bem dizer não era pergunta, voz interior ou fantasmagoria de sonho: era uma 
espécie de mão poderosa que me agarrava os cabelos e me levantava do colchão, 
brutalmente, me sentava na cama, arrepiado e aturdido. Nunca ninguém despertou 
de semelhante maneira. Uma garra segurando-me os cabelos, puxando-me para 
cima, forçando-me a erguer o espinhaço, e a voz soprava aos meus ouvidos, gritada 
aos meus ouvidos: “Sim ou não?” (RAMOS, 1976, p. 7).  

A pergunta abrupta impele o personagem a sair do estado de inconsciência em 

que ele desejava permanecer: “Nada sei: estou atordoado e preciso continuar a dormir, 

não pensar, não desejar, matéria fria e impotente. Bicho inferior, planta ou pedra, num 

colchão” (Ibidem). 

A iminência de um novo ataque da mesma pergunta coloca o personagem diante 

de uma outra impressão: pelo jato de luz vindo de fora, através de uma janela, alguém 

pode estar a sua espreita. O jato de luz teria o poder singular de transformá-lo, 

desagregado de tempo, espaço e condição humana, numa revelação de caráter 

surrealista do momento vivido: 

Por que fui imaginar que este jato de luz é diferente dos outros e funesto? Caí na 
cama e rolei fora daqui nem sei que tempo, longe, muito longe, gastando-me no 
espaço. Partículas minhas boiaram à toa entre os mundos. De repente uma janela se 
abriu na casa vizinha, um jorro de luz atravessou-me a vidraça, entrou-me em casa e 
interrompeu a ausência prolongada. 
Sim ou não? Quem está me fazendo na sombra essa horrível pergunta? [...]. (Idem, 
p. 8-9). 

 
É diante do outro que o sujeito retoma a consciência de si, pois permite que se 

estabeleça uma relação imediata com este outro. Nesse sentido, Fredric Jameson, em A 

cultura do dinheiro, ao comentar o olhar enquanto tema filosófico sartreano, aponta 

para a inversão que se estabelece quando um indivíduo percebe que é observado por 

outro. Para ele, “a experiência de ser olhado torna-se primária e o próprio olhar [daquele 

que se percebe olhado], uma reação secundária”, pois “o olhar é ao mesmo tempo 

reversível; ao devolvê-lo, procuro colocar o outro numa situação semelhante” 

(JAMESON, 2001, p. 107, grifos nossos). 

Assim, quando o personagem do conto se percebe observado, oscila em sua 

condição existencial entre sujeito que olha e objeto do olhar de outro, coisificado pela 



observação alheia, na proposta sartreana. Imaginar que há um ladrão em casa o faz 

levantar definitivamente da cama e sentar-se à mesa para fumar um cigarro. Enquanto 

fuma, suas mãos perscrutam em seu rosto sua identificação mais material: ossos 

sobressalentes dos dedos percorrem ossos sobressalentes da face – a existência é 

irrevogável. 

Na tentativa de ajustar essa oscilação aparentemente desequilibrada, ele busca o 

relógio como suporte da realidade. Reconhecendo as horas, reconheceria sua situação, à 

qual ele tenta ratificar incessantemente durante a insônia: ele é apenas um homem que 

acordou por causa de uma pergunta incômoda e não consegue voltar a dormir devido a 

um jato de luz que invade sua sala.  

No entanto, o som do pêndulo de um relógio só reforça a perseguição da 

pergunta: “Sim, não, sim, não. Um relógio tenta chamar-me à realidade. Que tempo 

dormi? Esperarei até que o relógio bata de novo e me diga que vivi mais meia hora, 

dentro desse horrível jato de luz” (RAMOS, op. cit, p. 9). Fazendo uma nova alusão ao 

surrealismo, é como se as horas escorressem tal qual os relógios escoados de Salvador 

Dalí. O tempo é incontável: “Um, dois, um, dois. Evidentemente me equivoco, não ouço 

o tiquetaquear do pêndulo: o relógio afastou-se, gastará uma eternidade para me dizer se 

foram duas ou três as pancadas que me penetraram a carne e rebentaram os ossos” 

(Idem, p. 10). 

No tempo de um cigarro, não somente de um piscar de olhos, o personagem vê 

diante de si figuras oníricas, garras que lhe apertam o pescoço, ratos que roem 

incessantemente a porta e a ele próprio – um possível diálogo com Os Ratos, de 

Dyonélio Machado, em que o protagonista Naziazeno, atormentado pela idéia de que 

ratos roem o dinheiro duramente conquistado para pagar uma dívida, passa a noite 

insone. O personagem de Insônia, além disso, debate-se com a injustiça de estar 

acordado enquanto outros dormem. Quer morrer, sentir o corpo imóvel na simulada 

morte do sono e, à medida que o cigarro se consome, finda-se também a sua condição 

de ser vivo: ele se sente frio, como se pudesse perceber o apagamento da sua própria 

chama vital e, como não percebe melhor saída para aquela situação apega-se a um 

último apelo: “Desejaria conversar, voltar a ser homem, sustentar uma opinião qualquer, 

defender-me de inimigos invisíveis. As idéias amorteceram como a brasa do cigarro. O 

frio sacode-me os ossos. E os ossos chocalham a pergunta invariável: “Sim ou não? Sim 

ou não? Sim ou não?”” (Idem, p. 16). 



O caráter de absurdo inerente a esse escoar aparentemente surreal do tempo pode 

ser percebido em narrativas contemporâneas como simulação da fragmentação do 

sujeito. É o que ocorre, por exemplo, no romance Estorvo, de Chico Buarque de 

Hollanda. Narrado por um protagonista desreferencializado, o enredo oscila entre 

memória, imaginação, realidade e sonho, e o tempo segue uma não-linearidade de 

sucessão dos fatos.  

Diferentemente do narrador-personagem de Insônia, o narrador, também 

anônimo, de Estorvo não se vê envolvido por nenhum tipo de indagação. Suas ações 

representam meras reações a fatores externos, que o impelem a seguir por determinados 

caminhos. Não há questionamentos de nenhuma espécie e sua existência é marcada pelo 

aparente absurdo de caminhar adiante, sem premeditação, sem reflexões, sem remorsos, 

culpas ou apegos, como um sujeito completamente desenraizado. 

Contudo, as duas narrativas convergem na presença de um elemento perseguidor 

que garante ao sujeito o reconhecimento de si a partir da observação especular advinda 

de outro. O romance começa com uma campainha que toca incessantemente, rompendo 

um sono conquistado depois de uma longa noite de insônia e obrigando o protagonista a 

observar, através do olhar deformado pelo olho mágico da porta, que alguém o procura. 

Até aí, a narrativa se arrasta no mesmo ritmo em que o personagem arrasta os pés da 

cama até a porta. No entanto, quando ele percebe que o outro pode vê-lo enquanto é 

visto, a idéia de que é perseguido acelera suas ações e conseqüentemente o ritmo do 

enredo, que agora se desenvolve até o fim numa velocidade de fuga. Essa associação do 

tempo narrativo ao tempo psicológico dos narradores é outro ponto de convergência 

entre as duas obras. 

A insônia é também um elemento desnorteador do protagonista de Estorvo 

presente em vários momentos de sua trajetória. Há uma seqüência, por exemplo, em 

que, na primeira viagem ao sítio da família, ele tenta dormir, mas não consegue, pois há 

duas crianças brincando num videogame ao lado de sua cama e a luz da tela, como o 

jato de luz do conto de Graciliano Ramos, o desconcentra. O tempo, então, se dilata 

conforme os devaneios que passam a conduzir seus pensamentos: 

A comichão da palha na minha pele, a presença da goiaba doce no meu estômago, 
os incômodos do corpo são apenas um despiste da insônia. A insônia verdadeira 
principia quando o corpo está dormente. Semi-lesado, o cérebro não tem boas 
idéias, e é incapaz de resistir à chegada do homem do olho mágico, por exemplo, 
que pode ser um amigo que eu perdi de vista [...]. O sono chega como um barco 
pelas costas, e para partir é necessário estar desatento, pois se você olhar o barco, 
perde a viagem, cai em seco, tomba onde você está. E o moleque da cabeça raspada 



continua fungando e jogando videogame. E a menina da cabeleira continua me 
encarando, sorrindo. E ainda não amanheceu. (HOLLANDA, 2004, p. 28-29).    

 
No entanto, apesar dessa aparente dilatação – são quase duas laudas de 

devaneios – a manutenção de todo o quadro externo, a posição das crianças, a referência 

temporal e mesmo a ação consecutiva da menina, de roubá-lo achando que ele dormia, 

indicam que o tempo externo não obteve a duração do tempo interior. Enquanto o 

protagonista piscava os olhos, seu tempo interior relativizava-se em referência aos fatos 

simultâneos exteriores. 

No filme Estorvo, de Ruy Guerra, adaptado do romance de Chico Buarque, essas 

cenas são marcadas pela sutil diminuição da luz e posterior mudança abrupta de cena: 

numa seqüência de corte, o giro intenso das imagens diante da câmera deixa entrever 

apenas pontos luminosos do que parece ser uma paisagem urbana girando muito 

rapidamente. A música instrumental - e experimental, assinada por Egberto Gismonti - 

também vai aumentando de intensidade à medida que as imagens giram e, num novo 

corte abrupto, a cena volta para o personagem, na mesma posição anterior.  

Um exemplo é a cena em que o protagonista dirige-se à casa da ex-mulher e 

decide tomar um banho. Ele ajusta o chuveiro e começa a ser invadido pelo vapor da 

água quente, a imagem começa a ficar esfumaçada e o letreiro – recurso do cinema 

clássico3 muito utilizado ao longo do filme – indica seu monólogo interior naquele 

momento: “eu, por mim, levava no vapor o resto da existência”, e de repente, temos a 

impressão de que, em meio à fumaça o personagem simplesmente “apagou”. O recurso 

de aceleração das imagens descrito anteriormente é utilizado e, num piscar de olhos, 

quando o personagem volta a si, o apartamento está completamente inundado. 

   No diálogo estabelecido entre os aspectos analisados, pode-se perceber como o 

tempo, enquanto elemento da narrativa, funciona como referencial agregador ou 

desnorteador do enredo, provocando um olhar para além da noção tradicional 

cronológica da temporalidade. Agregador, porque pode delimitar as sucessivas 

alterações na linearidade dos acontecimentos, mas, sobretudo, desnorteador ao provocar 

fissuras na compreensão desses fatos.  
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