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RESUMO 

 

A presente pesquisa tem como objetivo investigar os aspectos da verossimilhança no conto 

Kappa (1927), de Ryûnosuke Akutagawa, cuja análise possibilita uma melhor compreensão 

das obras que envolvem o autor e suas ideias, contribuindo, assim, com os estudos em 

literatura japonesa. Para isso, realizou-se considerações e levantamentos teóricos sobre as 

definições de literatura e suas funções, mimeses e especialmente sobre os aspectos 

verossímeis, que serviram como base para a compreensão do tema. A pesquisa é de caráter 

bibliográfico e utilizou-se como fundamentação teórica os autores Compagnon (2014) 

presentes em O demônio da teoria: literatura e senso comum para as observações sobre o 

verossímil na literatura; as concepções de Warren e Wellek (2003) em Teoria da literatura e 

metodologia dos estudos literários para as definições de literatura e suas funções e Friedrich 

Nietzsche (2002, 2005) no tocante às questões filosóficas. Portanto, este trabalho possibilitou 

demonstrar que dentro da obra existem os aspectos verossímeis e que sua função está em 

relacionar a realidade com a narrativa, de modo a compreender e refletir acerca da sociedade, 

assim como deleitar-se na leitura da obra. 

 

Palavras-chaves: Ryûnosuke Akutagawa, Kappa, verossimilhança, mimese. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

The present research aims to investigate aspects of verisimilitude in tale Kappa (1927), by 

Ryunosuke Akutagawa, whose analysis of this narrative allows a better understanding of the 

works that involve the author and his ideas, thus contributing to studies in Japanese literature. 

For this, theoretical considerations and surveys were be made on the definitions of literature 

and your functions, mimesis and especially on the verisimilar aspects, which will serve as a 

basis for understanding the theme. The research is bibliographic in nature and the authors will 

be used as theoretical basis Compagnon (2014) present in The Demon of Theory: Literature 

and Common Sense, for observations on the verisimilitude in literature, Warren and Wellek 

(2003) conceptions in Theory of Literature and methodology of literary studies for the 

definitions of literature and your functions and Friedrich Nietzsche (2002, 2005) regarding 

philosophical questions. Therefore, this research made it possible to demonstrate that within 

the literary work there are credible and that its function is to relate reality to the narrative, in 

order to understand and reflect on society, as well as delight in reading the work. 

 

Key-words: Ryûnosuke Akutagawa, Kappa, verisimilitude, mimeses. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



要約 

 

本研究は、芥川龍之介の短編小説『河童』（1927 年）の「架空世界における真実

性」の観点を追究、分析することを目的としている。この分析により、作者とその

構想を含めて作品をより深く理解することを可能にし、日本文学作品を理解する上

での一助になると考えた。そのために、文学の機能について定義づけを行うととも

に「架空世界における真実性」の定義について理論的考察を行った。基礎理論とし

て、Compagnon（2014）の「架空世界における真実性」における文学的視点 Warren; 

Wellek（2003）の「文学理論及び文献研究に対する概念」、文学の機能と定義づけ

に基づく文学研究の方法論、Friedrich Nietzsche（2002,2005）の哲学的視点を用い

た。『河童』には「架空世界における真実性」の要素が含まれており、その機能が

現実と物語を関連付け、社会に理解と反省を促し、読者の心を引き付けることを可

能にしている。 
 

キーワード：芥川龍之介、 カッパ、真実性、ミメシス。 
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INTRODUÇÃO 

 

A verossimilhança é um elemento da literatura que vem sendo discutido desde os 

tempos de Aristóteles, sendo este o primeiro a analisar o conceito na sua obra Poética (1966). 

Segundo estudiosos como Compagnon (2014), Todorov (2003, 2014), Warren e Wellek 

(2003) entre outros, o verossímil apresenta-se na literatura de forma complexa. Segundo o 

minidicionário de Ferreira (1999), verossimilhança, no sentido lato, representa “qualidade ou 

caráter de verossímil”, isto é, o que assemelha à verdade, mas na literatura define-se como 

“coerência interna da obra literária no tocante ao mundo imaginário das personagens e 

situações recriadas”, ou seja, o discurso persuasivo, sendo convincente ou plausível de ocorrer 

na realidade, é também uma característica de verossimilhança, conforme será explanado no 

decorrer da investigação. 

Assim sendo, a verossimilhança é o objeto de estudo deste trabalho partindo do 

pressuposto de que a literatura, por mais que seja relacionada a um universo fictício, está 

associada com a verdade, não a verdade em si, o que não é possível, mas o que poderia vir a 

ser, de maneira que uma obra literária traz amplas referências às questões que poderiam 

ocorrer na realidade. Essa relação entre a literatura e realidade traz à tona a concepção de 

outro elemento da literatura, a mimeses, empregada desde Poética de Aristóteles, que tem 

relação com o conceito de verossimilhança, como afirma: 

 

Depois do autor e de sua intenção, devemos deter-nos nas relações entre a literatura 

e o mundo. Uma série de termos coloca, sem nunca resolvê-lo inteiramente, o 

problema da relação entre texto e a realidade, ou entre texto e mundo: miméses, 

evidentemente, termo aristotélico traduzido por “imitação” ou “representação” (a 

escolha de um ou outro é em si uma opção teórica), “verossimilhança”, “ficção”, 

“ilusão”, ou mesmo mentira, e, é claro, “realismo”, “referente” ou “referência”, 

“descrição”. (COMPAGNON, 2014, p. 96)1. 

 

Segundo o autor, a mimeses pode equivaler à verossimilhança, mas há um 

desdobramento para outros sentidos como imitação ou representação, ficção, ilusão, realismo 

etc., o que denota, em princípio, maior amplitude em seu uso. Neste trabalho, restringir-se-á 

ao uso do termo verossimilhança compreendida como a possibilidade do mundo real. 

 
1 COMPAGNON, Antoine. O demônio da teoria: literatura e senso comum. 2.ed. Belo Horizonte: Editora 

UFMG, 2014. 
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Observa-se que o caráter verossímil da literatura em relação com o mundo real 

possibilita fazer a análise do conto Kappa2 (1927) de Ryûnosuke Akutagawa3, tendo em vista 

que, ao longo da narrativa, é recorrente à associação com os conceitos que compõem o 

verossímil de forma que o autor utiliza a ficção para fazer inferência à realidade, aproximando 

a narrativa do universo real, citando desde lugares, como por exemplo, Ginza4, Tóquio5, 

monte Hodaka6 , assim como fazendo referências às personagens históricas, científicas e 

filosóficas que existiram de fato. Pode-se notar que as experiências do protagonista (paciente 

nº 23; juiz Pep) no qual está inserido numa espécie de sociedade semelhante com a japonesa, 

colaboram para que seja exposta uma comparação com a realidade do autor. 

Portanto, em Kappa, os elementos verossímeis podem ser analisados a partir de sua 

estrutura, sendo ela coerente ou não, se ela pode ser comparada ao mundo real e se está 

presente a visão aristotélica do conceito de mimeses7, no qual a narrativa deve recriar ou 

imitar a realidade. Tais elementos são utilizados no decorrer dos eventos que se sucedem na 

narrativa, que, conforme Todorov (2003, p. 113): “[...] não se trata mais de estabelecer uma 

verdade (o que é impossível), mas de se aproximar dela, de dar uma impressão de verdade 

[...]”. Nesse sentido, o presente trabalho tenciona apresentar os aspectos da verossimilhança 

encontrados no conto, identificando suas características, bem como fazer reflexões acerca das 

questões que envolvem a realidade, do ponto de vista da personagem e dos acontecimentos 

apresentados na narrativa. 

Na obra, o autor utiliza a sociedade dos kappa para fazer uma associação com a 

sociedade japonesa moderna, visto que o conto foi publicado em 1927, demonstrando em 

diversas passagens ser algo semelhante à sociedade dessa época. Nesse sentido, alguns 

questionamentos podem ser evidenciados: quais aspectos de verossimilhança estão presentes 

na obra? De que forma Akutagawa recorre ao verossímil para ilustrar a realidade na obra 

Kappa? Em quais momentos, dentro do conto, a verossimilhança está presente? O que o autor 

pretende demonstrar com esses elementos verossímeis? 

 
2 A obra original foi publicada no Japão em 1927, no entanto, este trabalho baseia-se na versão traduzida para o 

português, encontrado em: Kappa e o levante imaginário (2010). 
3 As referências citadas irão obedecer à leitura de nome no critério brasileiro, nome e sobrenome e, também, 

seguirão o sistema de romanização Hepburn para descrições em língua japonesa. 
4 Atualmente, é a parte mais moderna e mais comercial da cidade de Tóquio. (FRÉDÉRIC, 2008, p. 334). 
5 A cidade de Tóquio é a sede da maioria das grandes sociedades industriais e comerciais do Japão. (Ibid, 2008, 

p. 1194). 
6 O monte Hodaka está situado no vale de Kamikochi, nos Alpes do norte do Japão. Nas proximidades do monte 

está a Ponte Kappa, sob o rio Azusa, tal ponte é citada no conto Kappa de Akutagawa. 
7 Em Poética (1966), Aristóteles explica as diferenças entre a mimese e a verossimilhança, admitindo que a arte 

seria uma forma de representação do mundo, imitando a realidade, as ações do homem ou a natureza. 
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Para responder às questões propostas supõe-se que o autor, ao utilizar da literatura 

para fazer críticas sociais, tem a possibilidade de recorrer ao verossímil para ilustrar situações 

que poderiam ocorrer na realidade, para que, desta forma, fosse possível abordar e refletir 

sobre diversos assuntos. Igualmente, ao narrar uma ficção utilizando a verossimilhança, o 

autor tornaria a narrativa mais próxima da realidade, possibilitando uma reflexão sobre os 

problemas sociais através da literatura, colaborando para conscientização dos fatos reais que 

estão imperceptíveis e implícitos entorno da vida do leitor. 

Ryûnosuke Akutagawa (1892-1927) é reconhecido por ser um renomado contista 

japonês, deixando grandes colaborações para a literatura japonesa moderna. Apesar da 

atmosfera pesada em suas narrativas e escrita ácida, o autor consegue expor o lado negro do 

ser humano em um tom cômico, demonstrando grande habilidade para tratar de assuntos 

delicados de forma inteligente. Pode-se dizer que o escritor é espirituoso, assim como expõe 

Nietzsche (2005, p. 124): “[...] Os autores espirituosos provocam o sorriso mais 

imperceptível.” Para ilustrar, vale citar o conto Momotarô, no qual o conto infantil foi 

reescrito por Akutagawa onde ele descreve os humanos: 

 

O quê? O que são humanos? Em suas cabeças não nascem chifres, e seus rostos, 

braços e pernas são pálidos. Sem dizer que são criaturas repugnantes! Para piorar 

ainda mais, as mulheres humanas esfregam pó de chumbo em seus rostos, braços e 

pernas! E tem mais... Tanto os homens quanto as mulheres contam mentiras, são 

profundamente avarentos, sentem inveja, são muito arrogantes, matam uns aos 

outros, ateiam fogo nas coisas, roubam... São bichos que não têm salvação... 8 

(AKUTAGAWA, 2018, p. 31)9. 

 

Seguindo o mesmo raciocínio, em Kappa é descrito que os humanos são igualmente 

egoístas e contraditórios. Para exemplificar, no trecho a seguir é abordado o canibalismo feito 

pelos kappa, no qual os desempregados seriam mortos e comidos: “Ora não seja ridículo! Se 

Mag estivesse aqui, iria dobrar-se de tanto rir. Pois no seu país, as filhas dos proletários não se 

tornam prostitutas? Então! Revoltar-se contra o canibalismo de operários é puro 

sentimentalismo” (AKUTAGAWA, 2010, p. 44). 

 
8 え、人間というものかい？ 人間というものは角の生えない、生白い顔や手足をした、何ともいわ

れず気味の悪いものだよ。おまけにまた人間の女と来た日には、その生白い顔や手足へ一面に鉛の粉

をなすっているのだよ。それだけならばまだ好いいのだがね。男でも女でも同じように、噓はいうし、

欲は深いし、焼餅は焼くし、己惚は強いし、仲間同志殺し合うし、火はつけるし、泥棒はするし、手

のつけようのない毛だものなのだよ......」 
9 AKUTAGAWA, Ryûnosuke. Momotarô. In NAGAE, Neide Hissae (org.). Momotarô: traduções e percursos 

no exercício de tradução Japonês – Português [recurso eletrônico]. Tradução de André Felipe de Souza Almeida 

(p. 25-38). São Paulo: FFLCH/ USP, 2018. Disponível 

em:<www.livrosabertos.sibi.usp.br/portaldelivrosUSP/catalog/book/255>. Acesso em 07 jul.2020. 

http://www.livrosabertos.sibi.usp.br/portaldelivrosUSP/catalog/book/255
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Ao apresentar tais comportamentos sobre o lado negativo dos humanos tem-se como 

resultado reflexões acerca dos problemas que ocorrem em sociedade, podendo ser esta uma 

das principais características do escritor. Podemos acrescentar, ainda, sobre o contista 

japonês: 

 

Ele inspirou-se muitas vezes em velhas lendas japonesas, remodelando-as para dar-

lhes aparência de textos completamente modernos que também são uma reflexão 

sobre a angústia dos indivíduos em face da sociedade atual. Sua obra permanece 

uma das mais fecundas da literatura japonesa moderna, na qual ele ocupa um lugar 

importante. (FRÉDÉRIC, 2008, p. 57)10. 

 

Em 1935, seu amigo de longa data Kan Kikuchi11 o homenageou após sua morte 

dando seu nome para o prêmio literário de maior prestígio do Japão, o Prêmio Akutagawa 

Ryûnosuke12. A tradução de suas obras em diversas línguas espelha a importância do autor na 

literatura japonesa moderna, de modo que pesquisadores e críticos literários debrucem sobre 

as suas publicações, analisando-as.  

O conto Kappa, objeto desta pesquisa, apresenta os elementos necessários para que se 

possam ser feitas análises sobre a verossimilhança nas obras literárias. Dessa forma, através 

da narrativa realizou-se um estudo mais aprofundado dos aspectos verossímeis e suas 

características. Para tanto, fez-se necessário investigar outros assuntos para fins de maior 

entendimento da obra, como por exemplo, desenvolveu-se uma breve explicação sobre o que 

são os kappa, seus hábitos, aparências e curiosidades. Verificou-se o uso de espaços reais, 

com a finalidade de tornar a obra mais próxima da realidade; o verossímil relacionado com a 

metaliteratura, no qual são citados no conto outras obras existentes; críticas à influência 

ocidental, estando presente no conto com muita ênfase, através dos nomes de personagens a 

objetos reais; observou-se a verossimilhança ideológica e psicológica, elementos que se 

fundem com a vida do autor, mesclando realidade com ficção, abordando, por exemplo, as 

doenças hereditárias; a verossimilhança no inverossímil, nos casos onde acontecem situações 

inexplicáveis que no fim, resultam numa coerência interna na narrativa; por fim, foi elaborado 

considerações sobre as reflexões filosóficas e críticas sociais, revelando a utilização dos 

pensamentos de grandes filósofos como meio de fundamentar as críticas que envolvem os 

 
10 FRÉDÉRIC, Louis. O Japão – dicionário e civilização. Tradução de Álvaro David Hwing. São Paulo: Globo, 

2008. 
11 Escritor e dramaturgo, fundador da revista literária Bungei Shunjû e criador de dois prêmios literários de 

grande prestígio, o prêmio Akutagawa Ryûnosuke e o prêmio Naoki Sanjûgo. (FRÉDÉRIC, 2008, p. 649). 
12 Akutagawa-shô, criado em 1935 pelo Bunka Shunjû-sha, sendo concedido duas vezes ao ano para jovens 

talentos literários japoneses. (Ibid, 2008, p. 58). 
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seres humanos, assim como a sociedade, dada a sua importância. É um tema abordado 

constantemente no conto. 

Portanto, o trabalho tem a pretensão de contribuir significativamente para uma melhor 

compreensão da verossimilhança na obra de Akutagawa, o que possibilita trazer novas 

perspectivas para os estudos da literatura japonesa. 

 

1 REVISÃO DE LITERATURA 

 

Antes de desenvolver a análise do verossímil no conto Kappa, deve-se primeiramente 

compreender as definições sobre o que é literatura, sua função e a sua natureza. Warren e 

Wellek (2003) revelam que a linguagem literária está longe de ser apenas referencial, ela se 

expressa através do escritor, independentemente de seu objetivo. No caso deste trabalho, 

Akutagawa vale-se da obra literária para expressar uma crítica à sociedade japonesa, ou até 

mesmo sua insatisfação com a sociedade e o comportamento humano em geral. Com isso, 

através do animal sobrenatural kappa que, aliás, contém semelhanças com os seres humanos 

nos aspectos físicos, a personagem se transporta para um “além-mundo”, onde as semelhanças 

com a sociedade japonesa moderna são evidentes. 

Quando falamos sobre literatura, entende-se que toda obra possui uma ordem, uma 

organização, uma estrutura e uma unidade em seu material. A referência da arte literária, seja 

poesia ou prosa, é um mundo de ficção, de imaginação, e ela não pode ser considerada 

desprovida de propósito e sentido, pois, conforme: 

 

A poesia é uma forma de conhecimento. Aristóteles pareceu expressar algo assim no 

famoso dito de que a poesia é mais filosófica do que a história, já que a história 

“relata as coisas que aconteceram, a poesia, tal como poderiam ter acontecido”, o 

geral e o provável. (WARREN; WELLEK, 2003, p. 27)13. 

 

Cabe aos escritores, desta forma, fazer da literatura um meio de mostrar algo oculto, 

que não se encontra perceptível à primeira vista. A forma de como será passada a informação 

depende de alguns fatores, como um texto coerente, que faça sentido dentro da obra. Com isso, 

todas as narrativas podem ser questionadas no que diz respeito ao seu conteúdo, se ela pode 

ser considerada verossímil, se há os elementos para que o texto se torne convincente. Por isso: 

 
13 WARREN, Austin; WELLEK, René. Teoria da literatura e metodologia dos estudos literários. São Paulo: 

Martins Fontes, 2003. 
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“A literatura imaginativa é uma ‘ficção’, uma ‘imitação da vida’ artística, verbal. O oposto de 

‘ficção’ não é ‘verdade’, mas ‘fato’ ou ‘existência no tempo e espaço’.” (WARREN; 

WELLEK, 2003, p. 30). 

A literatura, portanto, possui essa característica, de remeter a “realidade” na forma de 

arte, mais precisamente por meio das palavras, onde o escritor pode recriar no texto o seu 

próprio mundo, no qual eles se relacionam. A obra literária não é puramente teórica, 

desprovida de significação, mas é um acontecimento vivo, único e singular. Além disso, seu 

significado não é relação autor com obra, mas sim autor com personagem. Compagnon (2014) 

explica mais detalhadamente sobre as definições e problemas encontrados no processo de 

análise sobre a verossimilhança na literatura, isso será analisado mais adiante, durante o 

desenrolar da pesquisa. 

Outros elementos substanciais que compõem à arte literária são as concepções 

destacadas em Poética e Arte retórica e Arte Poética, de Aristóteles (1966, s.d.), relativas à 

retórica, ao verossímil e a mimese, sobre a qual a arte possibilitaria interpretações ou 

reinterpretações da realidade, surgindo então o conceito de verossimilhança. A retórica seria a 

faculdade de poder ser capaz de gerar a persuasão, descobrir o que é próprio para persuadir. 

Quanto ao verossímil, o autor elucida sobre as diferentes maneiras de imitar na arte poética, 

onde mais vale o “impossível convincente” do que “o possível não convincente”. O irracional 

deve ser justificado, pois é verossímil o que possa ocorrer contra a verossimilhança. 

Na literatura temos ainda categorias para análise dos gêneros conforme Todorov 

(2014) demonstra, sendo uma delas a categoria da verossimilhança. Segundo o autor, os polos 

da literatura são compostos pela narrativa verossímil e a narrativa onde tudo é permitido. 

Outra categoria diz respeito à tendência da literatura onde o “romance” pertenceria ao plano 

“ideal”, a “ironia” ao “real” e a comédia estaria na transição do “real” para o “ideal”. Se 

formos pensar no conto de Akutagawa, ele utilizaria a comédia nos contos para expor ideias 

que estão no plano da idealização, uma vez que o autor faz a comparação das sociedades 

humanas utilizando como exemplo a sociedade dos kappa. 

Os estudiosos de literatura se perguntavam se o sentido da obra poderia ser 

identificado pela intenção do escritor, e as ideias que surgiram para estudar essa intenção, 

tanto a moderna quanto a antiga, chegaram a conflitar sobre a intenção do texto (o que o autor 

quis dizer) e também como essa intenção estava presa a interpretações livres de quem as 

analisava. O texto não seria mais uma forma de se chegar ao autor, talvez o sentido da obra 
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seja o que o autor quis dizer, sua intenção. Isso se deve pelo fato de existir uma pessoa oculta, 

sendo esta o narrador, que poderia ser considerado como uma manifestação dos próprios 

pensamentos do autor. Neste caso, Akutagawa se expressaria através do paciente nº 23: 

 

Mas existe um outro eu, um eu a maior parte do tempo invisível, que se refere ao 

narrador, essa “personalidade poética” que apreendemos através da fala. Há portanto 

uma dialética entre a pessoalidade e a impessoalidade, entre o eu do narrador 

(implícito) e o ele do personagem (que pode ser um eu explicito), entre a fala e a 

história. (TODOROV, 2003, p.40)14. 

 

A explicação mais profunda a respeito de um texto literário surge sempre da obra, da 

matéria prima, de quem a produziu, como se a obra fosse de fato uma confissão do autor. Os 

conflitos entre as ideias que explicavam se a obra poderia ser analisada através da intenção 

seria que, primeiro, uma obra pode ser compreendida, até certo ponto, mas não poderia ser 

explicada através da intenção, pois não se pode compreender algo que está fora dos limites 

históricos e culturais de quem os lê. Seria inviável e sua interpretação dependeria de 

compreender aquilo no tempo em que fora escrito.  

Pode-se dizer que uma obra pode ser compreendida somente naquele momento em que 

a obra fora escrita, Todorov (2008, p. 20) salienta: “Pois, por um lado, a obra literária não é 

jamais ‘original’, ela participa de uma rede de relações entre ela mesma e as outras obras do 

mesmo autor, da mesma época, do mesmo gênero.” Por isso, compreende-se que mesmo que 

a narrativa pareça inovadora, ela parte de uma experiência prévia da literatura, como se fosse 

o velho reinventado. O autor, obrigatoriamente, teve contato prévio com outras obras para 

criar novas histórias e assim por diante.  

Em se tratando do conto Kappa, supõe-se que este pode ser considerado como do 

gênero fantástico, pois contém relação com seres sobrenaturais e o insólito, que segundo 

Amaral (2015) é encontrado os elementos da verossimilhança nesse tipo de narrativa, 

demonstrando que o processo de realidade e sobrenaturalidade servem para aproximar o leitor 

e poder convencê-lo de que a história poderia ser real ou não.  

Com relação a outros trabalhos que envolvem os contos de Akutagawa, há a análise da 

obra Rashômon por Sorte Junior (2019). No artigo, verifica-se a apropriação retirada da 

 
14 TODOROV, Tzvetan. Poética da prosa. Traduzido por Claudia Berliner. São Paulo: Martins Fontes, 2003. 
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coletânea clássica japonesa Konjaku Monogatarishû15, sendo examinada a forma como autor 

fornece detalhes que revelam as atitudes tomadas pelos personagens na narrativa. É discutido, 

ainda, sobre os dilemas encontrados em Rashômon, como os de caráter existencial, 

psicológicos, morais e éticos, bem como a questão da verdade e da hipocrisia humana, cujo 

tema é comum nas obras do escritor. Além disso, observa-se que Akutagawa é reconhecido 

por ser um contista que trata de grande diversidade temática, incluindo diferentes momentos 

históricos. 

A respeito das questões filosóficas vistos em Kappa, observa-se a influência dos 

pensamentos do filósofo alemão Friedrich Nietzsche. Por isso, Amalia (2013) analisa como o 

conto inclui ou faz referência aos pensamentos do filósofo, sendo ele uma figura 

existencialista, tratando de temas polêmicos como, por exemplo, sociedade e religião. Na obra, 

percebe-se a presença de tais ideias como a “Morte de deus”, “Desejo de poder” e o “Eterno 

retorno”, temas discutidos por Nietzche em seus livros: Humano demasiado humano (2005), 

Assim Falou Zaratustra (2002), entre outros. Portanto, constatam-se as concepções do 

filósofo nas falas e atitudes de diversos personagens, assim como nas diversas situações que 

se sucedem na narrativa. 

Já Salces (2005) assevera que uma obra para ser considerada verossímil, é necessário 

que as narrativas dependam de elementos que necessitam de coerência, as leis que regem a 

sua construção e os aspectos de semelhança com o mundo real que ajudam a convencer o 

leitor, na narrativa e sua coerência interna, princípios da causalidade (causa e efeito) e 

logicidade dos fatos. 

Quanto a especificidades que procuram analisar a competência da linguagem, que vai 

além do que as palavras refletem, Pinto (2005) apresenta comentários sobre os processos de 

construção dos discursos, dentro das leis de verossimilhança, que acabam por tornar o mundo 

criado pela ficção e mentira completamente possíveis. Com relação à retórica da 

verossimilhança, Santiago (2000) analisa os acontecimentos na obra de Machado de Assis, 

Dom Casmurro, onde o autor através da obra consegue persuadir o leitor a acreditar nos 

discursos dos personagens que ocorrem na história. É verificado que se dá mais importância 

ao verossímil do que a verdade na obra, assim sendo, a retórica que se vale do verossímil 

como recurso de persuasão não é verdadeira, mas sim convincente. 

 
15 Konjaku Monogatarishū: traduzido como “Coletânea de narrativas em que o agora é passado”, produzida em 

meados do século XII, no período Heian. Escritas em Língua Japonesa Clássica e título em estilo chinês, sua 

autoria é desconhecida. (NAGAE, 2018, p.19). 
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Acerca dos conceitos sobre verossimilhança, Todorov (2003) faz uma breve 

introdução ao verossímil, explicando suas origens na história da literatura, desde a sua 

conceituação até as suas características e regras. Segundo ele, a persuasão depende da 

verossimilhança, que na narrativa, ou discurso, não precisa ser verdadeira, mas convincente, 

instigando a reflexão sobre uma realidade. Cardoso (1985) faz uma reflexão acerca da 

conceituação sobre a verossimilhança, suas regras e características. 

Uma análise sobre o verdadeiro nas obras de ficção é feita por Cândido (1970) onde 

determina que a “aparência” de realidade na narrativa revela a intenção ficcional ou mimética. 

A veracidade, a coerência interna e a lógica dos eventos tornam a aproximação do real na 

literatura plausível, e dependendo dos elementos do texto, a força de convicção que as 

histórias se mostram são quase reais, porém, ele determina que a realidade na ficção não deixa 

de ser mera aparência. 

Por fim, abordando sobre a Mimese, Auerbach (2015) descreve sobre a interpretação 

da realidade através da literatura, ou sua “imitação”, onde é posta após da verdade nas 

representações da realidade nas obras literárias. Os personagens são tidos como objetos de 

representação, onde as decorrências do real cotidiano podem torná-los cômicos, trágicos ou 

meramente para o entretenimento agradável. O realismo na literatura também é analisado, 

assim como também sua história e mudanças. 

 

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA E METODOLÓGICA 

 

O conceito de verossímil, segundo Compagnon (2014), vem sendo discutido desde a 

época dos grandes filósofos gregos como Aristóteles, no qual buscava compreender a função 

da literatura e suas finalidades. Uma das observações feitas pelo filósofo seria com relação à 

arte literária como sendo a imitação da realidade através da verossimilhança, mimeses ou 

imitação, termo utilizado para relacionar a escrita com a realidade. 

Para a realização da presente pesquisa, realizou-se o levantamento sobre a 

verossimilhança nas obras literárias e seus aspectos, sendo assim, este trabalho é de caráter 

bibliográfico. Serão utilizados os conceitos teóricos de Compagnon (2014) presentes em O 

demônio da teoria: literatura e senso comum, que através das suas concepções sobre a 

verossimilhança na literatura possam ser feitas as análises no conto Kappa. O autor discorre 
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sobre os processos de construção do discurso, os aspectos narrativos, definição sobre 

verossimilhança e os aspectos do verossímil na literatura. 

Igualmente, outros autores serviram como base para os estudos das questões 

filosóficas no conto e das questões que envolvem o papel e importância da literatura com viés 

verossímil. Dentre eles, destacam-se os conceitos de Warren e Wellek (2003) em Teoria da 

literatura e metodologia dos estudos literários para que sejam estudadas as definições de 

literatura e suas funções, Todorov (2003, 2014) em Poética da prosa sobre alguns 

apontamentos sobre a verossimilhança e Friedrich Nietzsche (2002, 2005) em Assim falou 

Zaratustra e Humano demasiado humano, no que tange às questões filosóficas. 

Por questões didáticas, bem como para uma melhor compreensão sobre o tema central 

da investigação, isto é, a verossimilhança no conto Kappa, faz-se necessário inicialmente 

desenvolver estudo sobre as definições de literatura e suas funções, mimeses e por fim sobre 

os aspectos que norteiam a verossimilhança, na medida em que a concepção destes elementos 

sirvam de âncora para a análise do conto, ora em investigação. 

 

2.1 A Literatura verossímil 

 

A literatura, conforme analisada pelos teóricos, possui relação com o verossímil, sendo 

este assunto debatido desde os tempos dos filósofos gregos, citando, por exemplo, Aristóteles 

e Platão. Em vista disso, estes procuravam pensar numa definição para a literatura e sua 

principal função, chegando a propor que a arte da escrita estaria relacionada ao verossímil 

através da mimese. Mas o que seria a literatura senão a descrição, ou imitação das coisas que 

estão ao nosso redor e suas ações? Além disso, ela também não seria um meio de repassar 

lições e informações de uma época à outra? Ou estaria ela restrita à ficção, ao mundo da 

imaginação, sem sentido, e sem estar relacionada com a realidade? 

As observações que se seguem partirão do sentido amplo e geral sobre a literatura, e 

não de obras específicas ou análise de gêneros. Primeiramente, não podemos descartar que 

temos um autor, por um lado, que tem como objetivo transmitir uma mensagem e, por outro, 

um leitor, que precisa interpretar o texto, por isso, é importante considerar que toda 

comunicação, seja ela por meio de texto, som, imagem etc. depende também da interpretação. 

Por conseguinte, a literatura pode ser definida como uma troca comunicativa, e, talvez, 
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devêssemos também pensar na função do escritor para com a literatura, pois eles são 

interdependentes. 

Pelo olhar da linguística, conforme as explicações de Sausurre (2006), as palavras 

refletem aquilo que existe através do som (significante) e o conceito, ou imagem, que 

representam o objeto na forma escrita (significado). Mas, apesar de a comunicação ser uma 

junção de sons e imagem, ela possui um sentido mais profundo do que apenas passar 

informações, isto é, a literatura tem um papel reflexivo para quem lê. Além disso, 

independentemente de como será utilizada, terá como base a comunicação, ou, em outras 

palavras, a troca comunicativa entre o escritor e o leitor. Vale lembrar aqui também que 

existirá a troca comunicativa entre autor e personagem dentro da obra. 

Em se tratando de funções da literatura, se uma delas é fazer referência à verdade, e 

esta, por sua vez, pode ser subjetiva, como se define, então, essa “verdade”? Todorov (2008, p. 

197) assevera que: “A verdade é sempre particular, é a verdade de alguém; por conseguinte, 

se perguntar se ‘esse fantasma existe verdadeiramente?’não tem sentido, desde que ele exista 

para alguém.” Talvez a verdade que se refere seja pela perspectiva do autor, como ele enxerga 

o mundo, e não como uma verdade universal. Em outros termos, as artes e, neste caso, a arte 

literária, utilizam-se do elemento representativo, como afirma Warren e Wellek (2003, p. 31): 

 

O que queremos dizer com “conhecimento”, “verdade”, “cognição”, “sabedoria”? Se 

toda verdade é conceitual e propositiva, então as artes - mesmo a arte da literatura - 

não podem ser formas de verdade. A alternativa a ela parece ser alguma verdade 

bimodal ou plurimodal: há varias “maneiras de conhecer”. Ou há dois tipos básicos 

de conhecimento, cada um dos quais usa um sistema lingüístico de signos: as 

ciências, que usam o modo “discursivo”, e as artes, que usam o “representativo”. 

 

Ainda que a literatura possa estar associada com a verdade, temos que observar que 

essa verdade pode somente existir para os personagens e para o autor, podendo não estar 

relacionado ao externo, fora do universo fictício. É esclarecido que a literatura só poderá 

representar algo ou alguma coisa, portanto: “Por sua própria definição, a literatura passa além 

da distinção do real e do imaginário, do que existe e do que não existe. O objeto literário é ao 

mesmo tempo real e irreal; por isso, contesta o próprio conceito de real.” (TODOROV, 2008, 

p. 164-165). 

Retomando a outra questão importante, quando se refere à arte literária, é sobre a 

função do escritor, uma vez que este se utiliza da escrita como forma de autoexpressão. Nesse 

sentido, assim como todas as artes, podemos afirmar que ele deseja passar uma mensagem. O 
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autor, como pertencente a uma devida sociedade, é influenciado por ela, assim como pode 

expor suas características, ou até mesmo, modificá-la como bem entender. Essa modificação 

pode se expressar através de uma crítica ou não, pois: “O escritor não é apenas influenciado 

pela sociedade: ele a influencia. A arte não meramente reproduz a vida, mas a modifica.” 

(WARREN;WELLEK, 2003, p. 124). 

Todavia, não é possível dizer com precisão qual a intenção do escritor, por uma série 

de fatores, como por exemplo, o tempo e o contexto em que fora escrito a obra, mas deve-se 

pensar na sua intenção e na sua função, uma vez que o artista nos faz refletir sobre os mais 

diversos temas. Por isso: 

 

O artista nos lembra do que deixamos de perceber ou nos faz ver o que, embora 

estivesse ali o tempo todo, não tínhamos visto? Entre as artes, a literatura 

especificamente, parece também reivindicar a “verdade” por meio da visão de vida 

(Weltanschauung) que toda obra artisticamente coerente possui. (Ibid, 2003, p. 29-

30). 

 

Vendo por outro ângulo a função da literatura, também há o fator de entretenimento, 

de modo que o ato de se entreter nos remete a distração ou alívio, algo que se faz para passar 

o tempo de forma prazerosa. Por isso, ao ler uma obra ela poderia incitar emoções no leitor, 

como quando se olha uma pintura ou se escuta uma música, e, consequentemente, 

despertando reações: 

 

A função da literatura, dizem alguns, é aliviar-nos – escritores ou leitores – da 

pressão das emoções. E também se diz que o espectador de uma tragédia ou o leitor 

de um romance experimentam libertação e alívio. Mas a literatura nos alivia de 

emoções ou, ao contrário, incita-as? Ou, se a literatura nos alivia das nossas 

emoções, elas não são erroneamente descarregadas quando gastas em ficções 

poéticas? (Ibid, 2003, p. 34). 

 

Além disso, talvez o mais importante de tudo, há também o viés da literatura como 

legado antropológico. Se o homem criou a literatura, ela pode ser considerada um material 

antropológico, cultural e histórico, sendo ela uma forma de se relacionar com o mundo, tendo 

Todorov (2003, p. 30) afirmado que: “O homem se constituiu a partir da linguagem.”  

Como o homem utiliza a escrita é que vai diferenciar nas suas funções, podendo ela 

ser usada para fins didáticos, para criticar algo, para repassar informações, discorrer sobre 

política ou outros assuntos. Deve-se ter em mente que: “A literatura é uma instituição social 

que usa como veículo a linguagem, uma criação social. Mas, além disso, a literatura 
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‘representa’ a ‘vida’, e a ‘vida’, em grande medida, é uma realidade social [...]” (WARREN; 

WELLEK, 2003, p.113).  

Dessa forma, a literatura acompanha a sociedade em seu constante desenvolvimento, 

ela é um meio de representação da própria vida e evolução do ser humano, ela é viva, assim 

como a linguagem, inconstante e maleável: “A literatura não é realmente um reflexo do 

processo social, mas a essência, em suma é o resumo de toda a história.” (Ibid, 2003, p. 115).  

Contudo, não se deve restringir ou generalizar que a função da literatura serve apenas 

ao social, ela pode ser irrelevante nesse sentido e possuir outras finalidades, por isso: 

 

Há grande literatura que possui pouquíssima ou nenhuma relevância social; a 

literatura social é apenas um tipo de literatura e não é central na teoria da literatura, a 

menos que sustentemos a visão de que a literatura é, basicamente, uma “imitação” 

da vida como ela é e da vida social em particular. Mas a literatura não é um 

substituto para a sociologia ou para a política. Ela tem a sua própria justificação e o 

seu próprio objetivo. (Ibid, 2003, p. 137). 

 

A literatura serve como uma forma de expressão cultural e histórica, repassando os 

ensinamentos ou aspectos de um povo. Por isso, ela é considerada eterna, ultrapassando 

gerações e o tempo: 

 

Devemos poder relacionar uma obra de arte aos valores do seu tempo e de todos os 

períodos subseqüentes ao seu. Uma obra de arte é tanto “eterna” (isto é, preserva 

certa identidade) como “histórica” (isto é, passa por um processo de 

desenvolvimento que pode ser investigado). (Ibid, 2003, p. 43). 

 

Com isso, pode-se concluir então que a literatura, por estar ligada ao homem e suas 

origens, tem uma função social, cultural e histórica, fazendo parte do desenvolvimento e 

evolução da humanidade, como Nietzsche (2005, p. 20) nos faz refletir: “[...] o homem 

adquiriu esse orgulho com que se ergueu acima do animal: pensou ter realmente na linguagem 

o conhecimento do mundo.” 

Nesse contexto, o conto Kappa (1927) apresenta em diversas passagens as 

características da sociedade japonesa moderna, mais precisamente durante a ocidentalização 

do Japão que ocorreu durante a restauração Meiji (1868-1912), conforme assevera Sakurai 

(2014, p. 133): “[...] marca o início de um intenso processo de mudanças que influencia toda a 

história posterior do Japão. A restauração Meiji introduz o país em uma nova realidade [...].”  
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Portanto, Ryûnosuke Akutagawa nasce entre um período de transição do tradicional 

para o moderno, influenciando-o nas críticas sociais em suas obras. Como o próprio 

protagonista do conto Kappa cita: “[...] o aspecto da cidade por onde passei em nada diferia 

de Ginza. A civilização desse país não difere muito da civilização dos homens – ou, pelo 

menos, da japonesa.” (AKUTAGAWA, 2010, p. 27-28). Aqui, o protagonista faz referência a 

uma localidade do Japão, Ginza, sendo conhecida por ser um famoso distrito comercial de 

Tóquio, fazendo assim uma comparação verossímil à sociedade japonesa moderna.  

 

2.2 Mimese 

 

A literatura, diferentemente de uma pintura ou escultura, imita a realidade por meio 

das palavras que representam as ações do homem ou os objetos do mundo. Desse modo, 

pode- se dizer que a mimese, termo desenvolvido por Aristóteles (COMPAGNON, 2014, p. 

96) se trata de uma referência à realidade através da imitação, mas não a verdade em si, mas o 

que se aproxima dela através da forma do discurso. 

No entanto, por mais simples que possa parecer o seu significado, Aristóteles16 (1966) 

não apresenta uma definição conclusiva do termo. Em Poética, ele explica que a mimese é a 

representação das ações do homem através da imitação, em se tratando das artes 

performativas. Conforme é esclarecido na obra, a mimese tem sua origem na natureza humana 

e seus comportamentos, pois, segundo ele, o homem é um ser imitativo, aprende por meio da 

mimese. Ao utilizar a mimese, então, como imitação da realidade, ela deve ser convincente, 

demonstrando clareza persuasiva e estar ligado a uma verossimilhança necessária. Segundo o 

autor, ainda, toda poesia é uma forma de mimese, diferenciando-se pelo meio, modo e objetos 

imitados, com isso, temos os seus aspectos: 

 

É pois a tragédia imitação [mimesis] de uma ação de caráter elevado, completa e de 

certa extensão, em linguagem ornamentada e com as várias espécies de ornamentos 

distribuídas pelas diversas partes do drama, imitação que se efetua não por narrativa, 

mas mediante atores, e que, suscitando o terror e a piedade, tem por efeito a 

purificação [katharsis] dessas emoções.  (ARISTÓTELES, 1966, p. 27-28). 

 

 
16 ARISTÓTELES. Poética. Porto Alegre: Globo, 1966. 
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A mimese, também pode ser associada à mentira ou ao discurso persuasivo, visto que 

nem toda referência ou imitação tem como base o objeto em si, o que é impossível, mas 

conforme o discurso de convencimento é possível tornar a narrativa próximo da realidade ou 

que pelo menos faça referências a ela através da escrita, servindo como meio de se referir ao 

real. Sendo assim, a literatura seria a imitação da própria literatura e não da realidade, como 

enfatiza Compagnon (2014, p. 99): “[...] tudo o que a linguagem parece imitar é a linguagem: 

isso parece evidente.” 

Assim, conforme visto anteriormente, se a literatura faz referência a ela mesma é 

porque a faz através da intertextualidade e da metaliteratura. Em outros termos, em uma 

narrativa haverá citações de outras obras como referência além das ideias do autor, pois sem 

um ponto de partida é impossível criar algo novo, sendo assim, é preciso que alguma coisa 

exista anteriormente para que ela se torne uma referência: “A referência pressupõe a 

existência; alguma coisa deve existir para que a linguagem possa referir-se a ela.” 

(COMPAGNON, 2014, p. 130). 

Verifica-se que isso é frequente em textos literários, uma vez que para se criar algo 

novo é necessário falar de outras obras: “[...] essa é a única referência que importa nos textos 

literários, os quais são auto-suficientes [sic] e não falam do mundo, mas de si mesmos e de 

outros textos.” (Ibid, 2014, p. 110). No conto Kappa observa-se que a metaliteratura é um 

recurso muito utilizado pelo autor, no qual ele cita diversas obras para fazer uma reflexão 

tendo como base a própria literatura. Por isso, pode-se considerar a narrativa como 

multirreferencial. 

Desta forma, com esses elementos referenciais é possível apreender o que está sendo 

exposto na obra, e nisso encontramos a ação da mimese na literatura: “O aprendizado 

mimético está, pois, ligado ao reconhecimento que é construído na obra e experimentado pelo 

leitor.” (Ibid, 2014, p. 128). No entanto, a mimese não deve ser entendida literalmente como 

imitação, pois seu objetivo é tornar o discurso próximo da realidade, por meio de referências, 

e não imitá-lo: 

 

A finalidade da mimèsis não é mais a de produzir uma ilusão do mundo real, mas 

uma ilusão do discurso verdadeiro sobre o mundo real. O realismo é, pois, a ilusão 

produzida pela intertextualidade: “o que existe por trás do papel não é o real, o 

referente, é a Referência, a “sutil imensidão das escrituras.” (Ibid, 2014, p. 108). 
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Para um melhor entendimento do assunto, precisamos saber o que é a mimese do 

ponto de vista aristotélico. Entende-se a mimese como parte da narrativa e se deve como 

consequência da ação dos personagens e, com isso, é preciso compreendê-la a partir dos 

acontecimentos na obra juntamente com o conhecimento intertextual. Quando se analisa a 

mimese, as ações equivalem à aproximação do real: 

 

[...] a mimèsis, aliás, nunca definida por Aristóteles, não tratava, na verdade, em 

primeiro lugar da imitação em geral, mas que foi depois de um mal-entendido, ou de 

um contrassenso, que essa palavra se viu sobrecarregada da reflexão plurissecular 

sobre as relações entre a literatura e a realidade segundo o modelo da pintura. [...] 

“A tragédia”, escreve Aristóteles é a mimèsis não do homem, mas da ação. 

(COMPAGNON, 2014, p. 101). 

 

Não obstante, mesmo que a mimese se trate da imitação das ações do homem através 

das artes, o seu sentido se confunde frequentemente como verossímil, visto que ambas 

possuem algumas semelhanças, mas que, conforme na visão aristotélica, são conceitos 

diferentes. Compreende-se que ele define a mimese como ficção que contém aspectos 

verossímeis, o discurso que consegue tornar o mais realista possível uma narrativa. Com isso: 

 

[...] a mimèsis aristotélica não visa ao estudo das relações entre a literatura e a 

realidade, mas à produção da ficção poética verossímil. Resumindo, a mimèsis seria 

a representação das ações humanas na pela linguagem, ou é a isso que Aristóteles a 

reduz, e o que lhe interessa é o arranjo narrativo dos fatos em história: a poética seria, 

na verdade, uma narratologia. (Ibid, 2014, p. 102). 

 

A linguagem, como arte mimética, não poderia ser dissociada da realidade, pois ela 

precisa de um referencial para fazer sentido, por outro lado, é possível falar de algo que não 

existe, pois a literatura, também, não se limita a verdade. Isso torna a literatura ampla no que 

se refere à criação de possibilidades imaginativas. Apesar de certa autonomia, a linguagem, 

porém, precisa seguir suas próprias regras. A literatura, apesar de ser considerada separada da 

realidade, ela também precisa fazer sentido e ter coerência, como reforça Todorov (2003, p. 

113): 

 

Portanto, as palavras não são simplesmente os nomes transparentes das coisas, 

formam uma entidade autônoma, regida por suas próprias leis, e passível de ser 

julgada em si mesma. Sua importância supera a das coisas que elas supostamente 

refletiam. [...] uma ciência que formula as leis da linguagem, a retórica, e um 

conceito, o verossímil, que vem preencher o vazio entre essas leis e aquilo que se 

supõe ser a propriedade constitutiva da linguagem: sua referência ao real. 
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Desta forma, não existiria literatura sem a realidade, e esta serve como material 

referencial para a sua criação. Consequentemente, Aristóteles relaciona a literatura ao 

conceito de mimese, pois: “De que fala a literatura? À mimèsis, desde a Poética de Aristóteles, 

é o termo mais geral e corrente sob a qual se conceberam as relações entre literatura e a 

realidade.” (COMPAGNON, 2014, p. 95).  

Concluímos então que a mimese visa fazer com que compreendamos a realidade por 

meio da imitação e do discurso convincente, que mais se aproxima do real, utilizando-se das 

referências, criando, assim, um sentindo, uma coerência dentro do texto, o que podemos 

chamar de significado. Portanto, em literatura a mimese tem seu significado quando nela 

reunimos todas as referências apresentadas dentro de um contexto e as palavras são 

interpretadas não isoladamente, mas em conjunto, associadas. 

A “imitação”, na verdade, seria o ato de tornar algo símil aos fatos, e isso é o 

verossímil. A mimese, no entanto, precisa ser empregada corretamente no texto. Caso os 

elementos não se relacionassem entre si, perderia o sentido, tal qual um quebra-cabeça, cada 

peça é posta no seu devido lugar para formar uma figura, o significado. Assim sendo, a 

mimese nos textos literários, por mais que tente representar a realidade, só pode fazer 

referência a ela mesma, em outras palavras, a literatura fala de outras literaturas, e não sobre 

algo real.  

Vale ressaltar que, se a literatura fala dela mesma, ela o faz por meio da metaliteratura. 

O emprego da metaliteratura nas obras literárias é bastante utilizada pelos escritores, no qual 

podem fazer referências a outras obras para complementar o texto, em outras palavras, 

significa que a literatura reflete sobre a própria literatura. No mais, o resto é a ilusão criada 

pelo escritor, conforme é explicado: 

 

O leitor acredita que o texto se refere ao mundo, enquanto que os textos literários 

não falam nunca senão de estado das coisas que lhes são exteriores. Em literatura, a 

unidade de sentido não seria, pois, a palavra, mas o texto inteiro, e as palavras 

perderiam suas referências particulares para se relacionarem umas com as outras no 

contexto e produzir um efeito de sentido chamado significância. (Ibid, 2014, p.110). 

 

 

 

 



26 
 

2.3 Verossimilhança 

 

 O conceito de verossimilhança já era discutido desde a obra Poética, de Aristóteles 

(1966), que tinha como intenção buscar compreender o que seria literatura, qual a sua 

importância e suas características. A princípio, havia a ideia de que a verossimilhança na 

literatura não seria possível, uma vez que a realidade não poderia ser representada com 

palavras. Por esse impedimento, o que poderia ser feito para representar a realidade dentro de 

um texto seria a forma do discurso, através das táticas persuasivas, tornando-o convincente. 

Assim a verossimilhança pode ser definida como “o que poderia ser e não o que é”, e o 

objetivo do poeta seria dizer não o que ocorreu, mas o que poderia ter ocorrido de acordo com 

o verossímil necessário: 

 

O historiador e o poeta não se distinguem um do outro [...]. Diferem entre si, porque 

um escreveu o que aconteceu e o outro o que poderia ter acontecido. [...] a poesia 

permanece no universal e a História estuda apenas o particular. [...] O universal é o 

que tal categoria de homens diz ou faz em tais circunstâncias, segundo o verossímil 

ou o necessário. (ARISTÓTELES, s.d., p.252)17. 

 

O papel do poeta, assim, seria aproximar a escrita no sentido universal, no que se 

refere às atitudes humanas. Desta forma, a poesia retrata questões que ultrapassam o tempo e 

abordam sobre temas universais. Em se tratando de prosa em que tudo é possível, é mais 

difícil especificar o que pode ser real ou não em uma narrativa, por mais realista que seja o 

seu discurso. Então, a partir dessa afirmação, entende-se que a verossimilhança na literatura 

seria o estabelecimento de uma aceitação sobre um acontecimento narrado desde que este 

fosse admissível. 

Ainda sobre as definições de verossímil, Todorov (2003, p. 114) frisa que: “O termo 

‘verossímil’ é empregado aqui em seu sentido mais ingênuo de ‘conforme a realidade.’ Certas 

ações, certas atitudes são declaradas inverossímeis porque parecem não poder acontecer na 

realidade.” Isso não significa que o escritor mente descaradamente, mas utiliza das mentiras 

que são símeis aos fatos. No conto Kappa, verifica-se em diversas passagens onde o 

inverossímil se apresenta verossímil, por vezes de forma bem explícita, sendo sua análise 

desenvolvida posteriormente. 

 
17 ARISTÓTELES. Arte retórica e Arte Poética. 17.ed. Rio de Janeiro: Ediouro [s.d.]. 



27 
 

O sentido cultural também é analisado: “[...] em Aristóteles, a verossimilhança em 

relação ao sentido natural (eikos, o possível), enquanto nos poéticos modernos, ela se tornou a 

verossimilhança em relação ao sentido cultural (doxa, opinião).” (COMPAGNON, 2014, p. 

100). É preciso considerar que o “verossímil necessário” significa que não haverá coisas 

dispensáveis em uma narrativa, pois para que seja possível a verossimilhança, as ações devem 

ser justificadas, ou seguir uma lógica do provável, Aristóteles (1966, p. 252), portanto, diz: 

“Tanto na representação dos caracteres como no entrecho das ações importa procurar sempre 

a verossimilhança e a necessidade; por isso, as palavras e os atos de uma personagem de certo 

caráter devem justificar-se por sua verossimilhança e necessidade [...]”. 

O poeta, portanto, utilizaria o “verossímil necessário” para dizer não o que ocorreu 

realmente, mas o que poderia ter ocorrido na ordem dos fatos. Por esse entendimento, seria 

necessário saber como aplicar o verossímil na descrição dos acontecimentos para que, assim, 

fosse possível convencer, ou persuadir, mesmo que isso se mostrasse impossível de acontecer 

na realidade. A literatura então pode ser considerada como “a arte da mentira” e do 

convencimento, dependendo da forma como a verossimilhança é aplicada no texto. Com isso: 

 

[...] Aristóteles fazia logo passar o verossímil para o lado do suscetível de persuadir 

(phitanon), quando afirmava que “é preciso preferir o que é impossível, mas 

verossímil (adunataeikota) ao que é possível, mas não persuasivo 

(apithanondunaton)”. O verossímil, como insistirão os teóricos, não é, pois, aquilo 

que pode ocorrer na ordem do possível, mas o que é aceitável pela opinião comum, 

o que é endoxale não paradoxal, o que corresponde ao código e as normas do 

consenso social. (COMPAGNON, 2014, p. 103). 

 

A interpretação parece interferir pelo que temos por referências na literatura. A 

linguagem, porém, parece referir-se a ela mesma e não ao mundo de fato, portanto: “O mundo 

sempre é já interpretado, pois a relação lingüística primária ocorreu entre representações, não 

entre a palavra e a coisa, nem entre o texto e o mundo.” (Ibid, 2014, p. 97). Se formos analisar 

por essa perspectiva, a linguística deixa claro que as referências ao real na escrita são códigos, 

não correspondendo, portanto, a realidade. 

Outrossim, a verossimilhança pode ser compreendida como uma forma de idealização 

sobre a realidade, como evidencia Todorov (2014, p. 27): “[...] fica implícito que a literatura 

trata de uma realidade ideal [...]”. Mesmo que na ficção tudo seja possível, existem as 

categorias que se tem o verossímil como elemento na narrativa: 
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2. Uma outra categoria fundamental é o da verossimilhança; os dois pólos [sic] da 

literatura são então constituídos pela narrativa verossímil e a narrativa em que tudo é 

permitido. 3. Uma terceira categoria enfatiza duas tendências principais da literatura: 

o cômico, que concilia o herói com a sociedade, e o trágico, que o separa dela; 

Assim então encontram-se caracterizados o “romance” (no ideal), a ironia (no real), 

a comédia (passagem do real ao ideal) e a tragédia (passagem do ideal ao real). 

(TODOROV, 2014, p. 16)18. 

 

Existe ainda a verossimilhança psicológica, na qual precisa ter a combinação e o 

sentido de acordo com as qualidades do personagem, sendo elas resultado das atitudes e 

eventualidades que ocorrem na narrativa, resultando na lógica das ações: “A lei da 

verossimilhança: todas as palavras, todas as ações de um personagem devem concordar numa 

verossimilhança psicológica, como se, em todos os tempos, se tivesse julgado verossímil a 

mesma combinação de qualidades.” (TODOROV, 2008, p. 106).  

 

3 CONHECENDO O KAPPA 

 

Ryûnosuke Akutagawa escreve Kappa em março de 1927 e, curiosamente, este conto 

foi o último escrito pelo autor, pois poucos meses depois comete suicídio, em 24 de julho do 

mesmo ano. A obra faz parte de uma coletânea contendo mais outros dez contos que abordam 

sobre os mais diversos temas, havendo um prólogo e dezesseis capítulos. O conto é 

ambientado no Japão do início do século XX, tendo como cenários um manicômio nos 

subúrbios de Tóquio e um suposto “mundo dos kappa”. Os personagens são, respectivamente, 

um louco (paciente nº 23), que descreve suas aventuras nesse mundo e os próprios kappa. 

Pode-se dizer que a narrativa é profunda e polêmica, sendo considerada uma crítica aberta à 

sociedade moderna e aos seres humanos.  

Para o melhor entendimento do conto, é necessário ter conhecimento sobre o que é um 

kappa. Apesar de ser considerado um ser sobrenatural, fazendo parte do folclore japonês, os 

kappa podem ser considerados seres com certo parentesco com os humanos, possuindo 

semelhanças físicas, porquanto, supõe-se que tenha sido escolhido por Akutagawa uma vez 

que buscava um ser parecido com as pessoas, no sentido de fazer críticas a sociedade japonesa 

da época. Tal aparência é descrita minuciosamente no conto, com base no texto Suiko 

Koryaku19: 

 
18 TODOROV. Introdução à literatura fantástica. Traduzido por Maria Clara Correa Castello. São Paulo: 

Perspectiva, 2014. 

19 Texto antigo que descreve os kappa. 
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Ele possui cabelos curtos, e membranas nadadeiras nos pés e nas mãos, como 

descreve o Suiko Koryaku. Tem cerca de um metro de altura. O peso, segundo 

Tchak, varia entre 20 a 30 libras – alguns são grandes e chegam a atingir 50 libras, 

diz ele. No alto da cabeça, bem no centro, há uma membrana ovalada em forma de 

prato, que aparentemente endurece à medida que o kappa envelhece 

(AKUTAGAWA, 2010, p. 30)20. 

 

Além disso, podem-se encontrar variações quanto a sua aparência, mas no geral, são 

criaturas de baixa estatura semelhantes às crianças, que vivem em rios ou lagos, de cor verde 

e pele escamosa como os anfíbios, possuindo poderes sobrenaturais e que, dependendo das 

circunstâncias, podem ser criaturas boas ou perversas.  Os kappa também podem se camuflar 

como camaleões e dependo da região onde vivem podem ser vistos com a pele avermelhada, 

esverdeada ou acinzentada: 

 

O kappa é amplamente conhecido no Japão. Literalmente, a palavra significa 

"criança do rio". Tem muitos outros nomes com o mesmo significado, como 

kawatarô, kawako, kawarakozô, etc. Na província de Iwami onde nasci ele se chama 

enkô. Evidentemente, esse nome vem da velha crença popular de que ele se parece 

com um macaco, pois a palavra enkô geralmente significa “macaco”. Suiko, ou 

“tigre d'água”, é um nome literalmente tirado de um antigo livro chinês. Existem 

muitos livros japoneses antigos contendo artigos ou fotos do kappa [...]. 21 

(AKUTAGAWA, 1949, p.12, tradução nossa)22. 

 

Algumas curiosidades sobre os kappa podem ser encontradas no livro As Lendas de 

Tono, publicado em 1910 pelo escritor Kunio Yanagita (2008). Yanagita é tido como o 

fundador dos estudos folclóricos no Japão, devido a sua coleção de narrativas maravilhosas 

que abordam sobre yôkai, divindades e espíritos. Na obra há diversos contos que se tornaram 

uma referência importante para aqueles que desejam ter conhecimento do folclore japonês. 

Segundo o autor, conta-se que os kappa violentavam diversas mulheres e isso ocorria com 

certa frequência: 

 

Conto 55: A mulher teve grande dificuldade para dar à luz, e alguém sugeriu que se 

enchessem com água a banheira de onde os cavalos comiam e a colocassem, isso 

facilitaria o parto. Eles tentaram isso e funcionou. A criança tinha mãos espalmadas. 

 
20 AKUTAGAWA, Ryunosuke. Kappa e o levante imaginário. São Paulo: Estação liberdade, 2010. 
21 The kappa is very widely known in Japan. Literally the word means “river-child.” It has many other names of 

the same meaning, such as kawatarô, kawako, kawarakozô, etc. in the Iwami province where I was born he is 

called enkô. Evidently this name comes from the old popular belief that he looks like a monkey, for the word 

enkô more usually means “monkey”. Suiko, or “water-tiger” is a literally name taken from old Chinese book. 

There are many old Japanese books containing articles or pictures of the kappa […]. 
22 AKUTAGAWA, Ryunosuke. KAPPA. Translated by Seiichi Shiojiri. 2.ed. Japan: The Hokuseido Press, 1949. 
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Diz-se que a mãe desta mulher também deu à luz um filho de um kappa. Algumas 

pessoas dizem que tal precisão é destino e não se limita a duas ou três gerações. Esta 

família era rica e tinha um sobrenome de classe guerreira de elite. Eles até haviam 

sido membros da associação da aldeia. 23  (YANAGITA, 2008, p. 36, tradução 

nossa)24. 

 

Como resultado, algumas mulheres acabavam engravidando e tinham crianças 

realmente horrendas, no qual eram sempre enterradas ou deixadas em algum lugar à própria 

sorte para morrer: 

 

Conto 56: Uma criança parecida com um kappa nasceu em uma certa família na 

aldeia de Kamigo. Não havia prova definitiva de que era filho de um kappa, mas 

tinha a pele vermelha brilhante e uma boca grande. Era realmente uma criança 

nojenta. Detestando a criança e querendo se livrar dela, alguém a levou até uma 

bifurcação na estrada e sentou-se. Depois de se afastar apenas uma curta distância, 

ele percebeu que poderia ganhar dinheiro mostrando isso. Ele voltou, mas já estava 

escondido e não estava à vista.25 (Ibid, 2008, p. 36, tradução nossa). 

 

Os kappa são muitas vezes comparados aos humanos ou a macacos, tendo os 

polegares dos pés separados assim como os nossos. Ainda, o autor fala que geralmente eles 

são vistos às margens de rios ou lagos, seu habitat natural: 

 

Conto 57: Não é incomum ver pegadas de kappa na areia ao longo da margem de um 

rio. Isso é especialmente verdadeiro nos dias seguinte à chuva. O pé do kappa, assim 

como o de um macaco, tem um dedão grande separado. É como a impressão da mão 

de um ser humano. Esta impressão tem menos de oito centímetros de comprimento. 

Diz-se que a ponta do dedo kappa não deixa a marca distinta que o dedo do pé 

humano deixa.26 (Ibid, 2008, p. 36, tradução nossa). 

 

Ainda sobre As lendas de Tono é comentado sobre a ocorrência de afogamentos tanto 

de pessoas quanto de animais, independente do seu tamanho. Além disso, os kappa podem 

 
23 Tale 55: The woman had great difficulty giving birth, and someone suggested that if they filled the tub that 

horses ate from with water and put her in it, this would ease the delivery. They tried this, and it worked. The 

child had webbed hands. It is said that the mother of this woman had also given birth to the child of a kappa. 

Some people say such an accurrence is fate and is not limited to two or three generations. This family was 

wealthy and had an elite warrior-class surname. They had even been members of the village association. 
24 YANAGITA, Kunio. The Legends of Tono. Translated by Ronald A. Morse. Lanham: Lexington Books, 

2008. 
25 A child looking something like a kappa was born into a certain family in Kamigo village. There was no 

definite proof that it was a Kappa's child, but it had bright red skin and a large mouth. It was indeed a disgusting 

child. Loathing the child and wanting to get rid of it, someone took it to a fork in the road and sat it down. After 

having walked away only a short distance, he realized that he could make money by showing it. He went back, 

but it was already hiding and nowhere to be seen. 
26 Tale 57: It's not unusual to see the footprints of kappa in the sand along the bank of a river. This is especially 

true on the day after it rains. A kappa's foot, just like that of a monkey, has a large toe separated off. It is like the 

handprint of a human being. This print is less that eight centimeters in length. It is said that the tip of a kappa's 

toe does not leave the distinct mark that a human toe does. 
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atacar pessoas para comer seus órgãos, beber seu sangue, ou remover sua shirikodama27, uma 

espécie de esfera mística que se localiza no intestino, sendo removido pelo ânus durante um 

afogamento. Não se sabe por que essa esfera era tão desejada pelos kappa, mas há quem diga 

que ela teria poderes sobrenaturais que os beneficiava de alguma forma. 

Sobre os poderes sobrenaturais dos kappa, esse era adquirido através de um prato 

(sara) que fica acima de sua cabeça, assim, quando esse prato é preenchido com água, eles 

ficam tão fortes que podem carregar ou puxar para dentro do rio animais de estatura bem 

maior, como humanos ou cavalos. No trecho a seguir têm-se e o relato de uma tentativa 

fracassada do afogamento de um cavalo numa piscina de águas profundas: 

 

Perto da piscina de águas profundas de Obako do rio Kogarase, há uma casa 

chamada Casa Nova. Um dia, uma criança pegou um cavalo para se refrescar na 

piscina funda e depois foi brincar. Um kappa apareceu e tentou puxar o cavalo mais 

fundo na água, mas em vez disso, o kappa foi puxado para fora da água pelo cavalo 

e arrastado para o estábulo. O kappa escondeu-se sob o balde de ração do cavalo.28 

(YANAGITA, 2008, p. 36, tradução nossa). 

 

Para complementar, há outro exemplo sobre as características de um kappa, por 

Frédéric (2008, p. 606): 

 

Personagens míticos do folclore japonês (particularmente em Kyûshû) e gênios das 

águas que teriam a estatura de uma criança de três ou quatro anos, pés e mãos 

espalmados, um corpo esverdeado coberto por escamas, cabelos eriçados, e o alto do 

crânio em forma de uma taça com alga. Se essa água derramar, seus poderes 

desaparecem, pois ela é sua “fonte de vida”. Conforme as regiões, acredita-se que 

sejam amáveis ou cruéis. A eles é atribuída a maioria dos afogamentos de crianças. 

Mas eles também podem ser gratos aos que salvam a vida delas. Em algumas 

regiões, como em Tsugaru, eles são cultuados e considerados os kami das águas.  

 

Ademais, segundo Frédéric (2008), principalmente na região de Kyûshû29, esses kami 

(deuses) são representados pelos kappa e são sempre associados a divindades da água. Outro 

fato curioso é sobre o seu alimento preferido, os pepinos, existindo, inclusive, um alimento 

 
27 Shirikodama: pequena esfera mística que existe dentro do intestino, mais precisamente nas nádegas. Há a 

hipótese de que vítimas de afogamento possuem o ânus dilatado, sendo assim, acredita-se que o shirikodama 

fora removido. (YANAGITA, 2008). 
28 Near the Obako deepwater pool of the Kogarase River there is a home called the New House. One day a child 

took a horse to cool off in the deep pool and then went off to play. A kappa appeared and tried to pull the horse 

deeper into the water, but instead the kappa was pulled out of the water by the horse and dragged off to the stable. 

The kappa hid under the horse’s feed bucket. 
29 Terceira grande ilha do arquipélago japonês, situada no extremo sul. Montanhosa e vulcânica, ela é cercada 

por muitas pequenas ilhas. (FRÉDÉRIC, 2008, p. 732). 
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japonês chamado de kappamaki 30 , que são um tipo de sushi recheados com pepinos e 

enrolados com nori (algas marinhas planas e alongadas comestíveis).  

De modo geral, pode-se dizer que os kappa são bem populares em diversas regiões do 

Japão e estão sempre despertando a curiosidade ou o medo das pessoas, não à toa existem 

diversas estátuas, templos, e até mesmo muitos desenhos animados japoneses (Anime) que 

falam sobre eles. 

Figura 1 – Kappa de Toriyama Sekien. 

 

Fonte: FOSTER (2009, p. 58). 

 

Assim, apesar de o título ser o nome dessa criatura sobrenatural, o conto aborda sobre 

assuntos bem realistas e universais, contendo os elementos necessários que possibilitam 

analisar a obra sob o aspecto da verossimilhança, tema desta pesquisa. Vale ressaltar que se 

entende por verossímil o que pode ser possível que ocorra na realidade, portanto, será 

verificado o porquê de Kappa ser considerado uma obra verossímil. 

 
30Kappamaki (rolinho de kappa): sushi com formato cilíndrico enrolados com alga (nori), recheados com 

pepino. 
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4 OS ASPECTOS VEROSSÍMEIS NO CONTO KAPPA 

 

4.1 Uso de espaços reais: estratégia para apresentar aspectos verossímeis 

 

O primeiro aspecto verossímil que será analisado são os locais citados no conto. 

Inicialmente, no capítulo 1 da obra têm-se os nomes de localidades reais apresentadas pelo 

narrador protagonista, o paciente nº 23, nos apresentando os primeiros aspectos verossímeis. 

Pode-se mencionar, por exemplo, que na busca para tornar o texto plausível, o autor escolhera 

propositalmente o local onde ocorreu a primeira aparição de um kappa. Tal localidade está 

situada na ilha principal do Japão, Honshû, em Nagano-ken31, na região do vale Kamikochi32, 

onde o protagonista, antes de cair no abismo e perder os sentidos, avista a “Ponte Kappa”, ou 

Kappabashi (河童橋), em japonês. A ponte Kappa existe de fato na região e é um símbolo de 

Kamikochi, sendo batizada com esse nome porque, segundo relatos, poderia ser a moradia de 

um kappa, visto que a ponte está situada numa região com muitos rios, seu habitat natural. 

O local é utilizado oportunamente no conto por Akutagawa (2010, p. 24-26): 

“Pretendia então partir de uma estância de águas termais da região de Kamikochi e galgar o 

monte Hodaka [...]. Num átimo, lembrei-me de ter visto uma ponte batizada com o nome 

desse animal, kappa, nas cercanias da estância de águas termais em Kamikochi.” Ainda, sobre 

a ponte, tem-se a seguinte informação: 

 

A origem do nome Ponte Kappa era “então ali havia um abismo profundo onde um 

Kappa provavelmente moraria aqui” ou “quando não havia pontes, as pessoas que 

atravessavam o rio com roupas na cabeça, eram semelhantes a um kappa”. No 

romance “Kappa” publicado por Ryunosuke Akutagawa (1892-1927) em 1927, 

Kamikochi e Ponte Kappa foram retratadas, e o nome tornou-se amplamente 

conhecido. É uma ponte misteriosa que eu não entendo por que ela foi chamada de 

Ponte Kappa, mesmo quando foi construída, mas é impressionada pelo coração das 

pessoas como um símbolo de Kamikochi. 33 (KAMIKOCHI TOURIST INN 

ASSOCIATION, 2020, tradução nossa)34. 

 
31 Cidade principal da Prefeitura de Nagano (Nagano-ken) [...]. Seu solo, em grande parte montanhoso (Alpes 

japoneses), é banhado pelos rios Shinano-gawa, Kiso-gawa, Tenryû-gawa e Hime-kawa. (Frédéric, 2008, p. 

841). 
32 “Ryunosuke Akutagawa, a prominent novelist in Japan, had introduced Kamikochi and Kappa Bridge in his 

novel “Kappa” published in March.” Ryunosuke Akutagawa, um romancista de destaque no Japão, apresentou 

Kamikochi e a Ponte Kappa em seu romance “Kappa”, publicado em março. (KAMIKOCHI TOURIST INN 

ASSOCIATION, 2020). 
33 The origin of the name of Kappa Bridge was “then there was a deep abyss where Kappa was likely to live 

here,” or “when there were no bridges, people who crossed the river with clothes on their heads, was similar to a 

kappa.” In the novel “Kappa” published by Ryunosuke Akutagawa (1892-1927) in 1927, Kamikochi and Kappa 

Bridge were depicted, and the name became widely known. It is a mysterious bridge that I don't understand why 
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Outras localizações mencionadas no conto são: o rio Azusa35, monte Hodaka36 e pico 

Yarigatake. Cada um desses lugares citados tem sua significância e foram escolhidos 

propositalmente para haver uma lógica na apresentação inicial de um kappa. Ora, um kappa 

não poderia aparecer num deserto, pois não seria provável, já que são seres aquáticos. 

Akutagawa pesquisou cada lugar para colocá-los no conto adequadamente, dando assim, um 

aspecto verossímil, visto que ele mistura um elemento real (localidades existentes) com o 

irreal (kappa): 

 

O rio Azusa leva o nome de uma árvore do gênero catalpa conhecido como azusa em 

japonês. Essas árvores foram premiadas desde os tempos antigos pela força e 

flexibilidade que a madeira e os arcos feitos a partir deles, chamados azusayumi, têm 

sido tradicionalmente apresentados como tributos à Corte Imperial do Japão. Alguns 

pais japoneses nomeiam suas filhas de Azusa na esperança de que elas cresçam 

fortes como os arcos feitos de madeira de azusa.O rio em si flui de uma nascente 

localizada nas profundezas do Monte Yari, talvez o pico mais famoso dos Alpes do 

Norte. (KAMIKOCHI TOURIST INN ASSOCIATION, 2020, tradução nossa). 

 

Considera-se, desta forma, que o autor utiliza dessas estratégias, ao misturar elementos 

reais com o imaginário, para que a narrativa se torne mais convincente e próximo da realidade, 

demonstrando um aspecto da verossimilhança.  

 

4.2 O verossímil associado à metaliteratura 

 

Em Kappa, outro fator que cabe avaliar são os elementos da natureza, tão presentes na 

literatura japonesa, sendo encontrados em grande parte do acervo literário do Japão, desde as 

obras mais antigas às mais atuais. Esse aspecto de referenciar ou contemplar a natureza em 

textos japoneses se deve ao fato das estações do ano serem bem definidas no arquipélago, e 

também, pela questão da própria religião do país, o xintoísmo, no qual são reverenciados 

 
it was called Kappa Bridge even when it was built, but it is impressed by people's hearts as a symbol of 

Kamikochi. 
34  KAMIKOCHI TOURIST INN ASSOCIATION. JAPANALPSKAMIKOCHI, 2020. Disponível em: 

<www.kamikochi.or.jp/learn/about>. Acesso em07 jul. 2020. 
35 The Azusa River takes its name from a tree of the genus catalpa known as azusa in Japanese. These trees have 

been prized from ancient times for the strength and flexibility their wood and bows made from them, called 

azusayumi, have traditionally been presented as tributes to Japan’s Imperial Court. Some Japanese parents name 

their daughters Azusa in the hopes that they will grow strong like the bows made from azusa wood. The river 

itself flows from a spring located deep within Mt. Yari, perhaps the most famed peak in the Northern Alps. 
36 “Ryunosuke Akutagawa has repeatedly visited Kamikochi and Kappabashi to publish a novel 

“Kappa.” Akutagawa visitou várias vezes Kamikochi e Kappabashi para publicar o romance “Kappa”.  

http://www.kamikochi.or.jp/learn/about
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diversos deuses que são representados pelos elementos da natureza. Dessa forma, tais 

divindades podem trazer sorte ou prosperidade dependendo do que se cultua, por exemplo, se 

as pessoas desejarem fertilidade, amor ou sucesso, há um deus (kami) que ao fazer oferendas a 

ele em templos, tal desejo será concedido. 

Akutagawa, ao citar alguns elementos da natureza no conto, faz correspondência com 

a própria literatura, mesmo que de forma indireta. O elemento citado é o vidoeiro branco, ou 

shirakaba, em japonês: “[...] um kappa igualzinho aos que se vê em desenhos, uma das mãos 

abraçando o tronco de um vidoeiro branco [...]” (AKUTAGAWA, 2010, p.25). Não à toa, 

vidoeiro branco foi um grupo literário neo-idealista do Japão: 

 

SHIRAKABA-HA.“Escola de bétula branca”. Grupo literário neo-idealista que se 

opunha à corrente naturalista e que, inspirada em Tolstoi e Walt Whitman, 

desenvolveu-se nos anos de 1920. A revista publicou vários artigos sobre as artes e a 

literatura do Ocidente e teve grande influência nos meios literários anteriores à 

Segunda Guerra Mundial. (FRÉDÉRIC, 2008, p. 1062). 

 

Nesse sentido, a metaliteratura se faz presente quando o autor cita tal elemento, sendo 

que o vidoeiro branco traz à memória um dos grupos literários (shirakaba-ha) significativos 

da literatura japonesa moderna que sofreu influência de autores ocidentais. Por isso, quando 

Akutagawa (2010, p.35) cita na obra que o protagonista, paciente n º23, visita com seu amigo 

kappa Tok um clube voltado para artistas e intelectuais, incluindo os escritores, subentende-se 

que está se referindo a esse grupo literário que existiu de fato. 

Além disso, é citado no conto que os membros de tal clube são tidos como “Super-

kappas”, sendo o termo utilizado para descrever os kappa superiores aos demais. A palavra 

remete ao “Super-homem” do filósofo alemão Friedrich Nietzsche. Portanto, observa-se, 

novamente, a presença da metaliteratura no conto, uma vez que o escritor faz referência 

aoutros elementos que estão presentes em outra obra literária. 

É oportuno lembrar que Akutagawa viveu entre essa mudança, do tradicional para o 

moderno, mais precisamente no período Taishô (1912-1926), onde surgiram diversos grupos 

voltados para discutir literatura. Segundo Sakurai (2014), a era Taishô foi uma época 

conturbada para os japoneses, pois nesse período o Japão tinha pressa de se recuperar dos 

atrasos da modernização, sendo influenciados pela cultura ocidental, fazendo com que muitas 

pessoas perdessem a sua identidade.  
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No entanto, só é possível que haja a recordação desses grupos literários se o leitor já 

possuir conhecimento de que eles existiram. Com isso, para utilizar a metaliteratura em uma 

obra o autor requer dos leitores um repertório adquirido com a leitura de outros textos, para 

poder, então, citá-los e ter o seu sentido. Os conhecimentos culturais prévios também são 

requisitos para se entender um livro em sua totalidade, incluindo suas referências, gerando 

uma reinterpretação de tudo que já foi lido: 

 

A leitura tem a ver com empatia, projeção, identificação. Enfim, Iser insiste naquilo 

que ele chama de repertório, isto é, o conjunto de normas sociais, históricas, 

culturais trazidas pelo leitor como bagagem necessária à sua leitura. Quando lemos, 

nossa expectativa é função do que nos já lemos – não somente no texto que lemos, 

mas em outros textos –, e os acontecimentos imprevistos que encontramos no 

decorrer de nossa leitura obrigam-nos a reformular nossas expectativas e a 

reinterpretar o que já lemos, tudo que já lemos até aqui neste texto e em outros. 
(COMPAGNON, 2014, p. 141-150). 

 

Assim, a verossimilhança está na associação desses elementos da natureza oriundos da 

realidade no qual são inseridos na narrativa servindo como meio de demonstrar uma época 

onde ocorriam às reuniões literárias, ou clubes de literatura. Não por coincidência, Akutagawa 

participou de um desses grupos, no qual ocorriam reuniões todas as quintas-feiras, sendo 

discípulo de Sôseki Natsume37, pessoa que prestigiava sua inteligência e sempre o incentivou 

a continuar sua carreira literária. 

 

4.3 Crítica à influência ocidental 

 

Em vista da narrativa se passar em um período no qual a influência ocidental estava 

começando a ser incorporada pela sociedade japonesa, observa-se que no conto há o uso 

demasiado de palavras estrangeiras, tais como “pince-nez”, palavra francesa para designar um 

estilo de óculos populares do século XX, sendo fixados no nariz por pressão de uma mola. 

Esses óculos pequenos e circulares aparecem na narrativa, pois há um kappa médico que o 

utiliza acima do bico: “Um deles, que usava pince-nez sobre o bico grosso, estava ajoelhado 

ao meu lado, ouvindo meu peito com um estetoscópio. Era uma moradia, como soube depois, 

daquele kappa que usava pincenê - um médico chamado Tchack.” (AKUTAGAWA, 2010, p. 

35). 

 
37 Sôseki Natsume foi um dos escritores mais notáveis da literatura japonesa moderna, com obras como Botchan 

(1906), Eu sou um gato (1905), entre outros. 
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Igualmente, estão presentes os estrangeirismos na obra, tais como: “nomes de 

programas de concertos musicais em nomenclatura alemã como ‘Lied – Craback’.” (Ibid, 

2010, p. 39), além dos nomes de personagens que também estão ocidentalizados como “Rap”, 

“Tok”, “Mag”, “Pep”. Curiosamente, vale observar que há os kappa denominados Tchack (チ

ャック) que significa zíper e Bag (バッグ) que significa bolsa, revelando nomes de objetos 

ocidentais incorporados pelos japoneses durante esse período. 

Por isso, a verossimilhança apresenta-se claramente como uma época influenciada 

pelo ocidente, reflexo iniciado no período Meiji quando o Japão abriu os portos para o 

comércio. É importante lembrar que durante a ocidentalização do país nipônico alguns 

monumentos históricos foram destruídos, dando espaço para obras mais modernas, hábitos 

culturais foram abandonados, como o uso do kimono38, que deixou de ser utilizado em troca 

da praticidade das roupas ocidentais. Tais mudanças radicais foram tomadas para que o Japão 

fosse visto futuramente como uma potência rica e respeitada. Além disso, podem-se citar os 

hábitos alimentares, que também sofreram influência, como por exemplo, na inclusão da 

carne bovina e o pão, sendo consumidos amplamente pelos japoneses, como bem ilustrado 

por Akutagawa (2010, p. 23): “Sentei-me em uma pedra perto do riacho para fazer uma 

refeição. Acho que passei cerca de dez minutos abrindo uma lata de carne enlatada, juntando 

pedaços de madeira morta e fazendo fogo. Mordendo um pedaço de pão, olhei para o meu 

relógio de pulso.” 

Verifica-se, ainda sobre ocidentalização, alguns apontamentos acerca do capitalismo, 

sistema adotado por muitos países no qual as leis são regidas pelo capital e os operários, são 

consideradas na obra como figuras representativas servil:  

 

De fato, Bag contou-me que um homem, operário de construção de estradas, após ter 

chegado naquela terra por mero acaso, acabou por se casar com uma fêmea do local 

e ali permaneceu até morrer. Pudera, pois dizem que essa fêmea era a mais bela do 

país, e muito hábil em enganar seu marido operário. (AKUTAGAWA, 2010, p. 28). 

 

Tais normas capitalistas: “[...] exigem sacrifícios pessoais, rupturas de laços familiares 

e, na maior parte dos casos, o afastamento da terra natal.” (SAKURAI, 2014, p. 159). No 

conto é relatado que os kappa (tidos como mais evoluídos que os humanos) resolvem as 

desigualdades geradas pelo capitalismo da seguinte forma: 

 
38 Kimono: “Quimono: Túnica longa, de mangas largas, us. no Japão pelos dois sexos.” (FERREIRA, 2008). A 

palavra Quimono vem do japonês kimono. 
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Os empregados despedidos são todos mortos e a sua carne transformada em 

alimento. Isso é regulamentado pela lei da matança de trabalhadores. O estado lhes 

poupa o trabalho do suicídio ou da morte por inanição. Eles só aspiram um gás 

tóxico e não há sofrimento. (AKUTAGAWA, 2010, p. 43-44).  

 

Para nós seres humanos, ironicamente, essa solução seria cruel, mas de acordo com o 

kappa capitalista Guel, seria pura hipocrisia dos humanos, visto que no sistema capitalista não 

há espaço para sentimentalismo como as mortes dos indivíduos ou desigualdades econômicas. 

Com isso, observa-se que os kappa lidam com os problemas advindos do capitalismo de 

forma radical, possuindo um senso de justiça e visão de mundo diferentes do ser humano, por 

isso, muitas vezes eles não veem sentido nas ações humanas para tais problemas, como 

pobreza, prostituição, suicídio, desemprego etc. 

Por essas e tantas outras críticas apresentadas em Kappa, o autor foi acusado de 

socialista quando a obra foi publicada, como assim descreve Shintarô Hayashi, no prefácio da 

obra: 

 

Essa obra desconcertou a crítica e suscitou controvérsias. Alguns viram nela uma 

crítica social, outros uma pregação socialista, e ainda, outros, uma história para 

crianças. Entretanto, um dos críticos, Taishi Yoshida, percebeu nele uma 

manifestação da repulsa de Akutagawa pela humanidade como um todo, “uma 

dolorosa profissão do ateísmo do autor, a manifestação sincera e genuína do 

sofrimento angustiante vivido por ele na sociedade conturbada que o cerca e que lhe 

cativa o interesse e a atenção”. (Ibid, 2010, p.19). 

 

Por isso, a verossimilhança, sendo um recurso utilizado por Akutagawa para dar 

credibilidade nos seus relatos e aproximá-los da realidade, apresenta-se também como uma 

forma de fazer críticas e reflexões a um momento histórico, mais precisamente na época em 

que a influência ocidental e o capitalismo foram inseridos na sociedade japonesa 

forçadamente, transformando hábitos assim como a própria identidade do país. 

 

4.4 Verossimilhança ideológica e psicológica 

 

É possível, ainda, analisar a verossimilhança em Kappa como uma forma de 

idealização, tendo como base aspectos da realidade, como veremos adiante. Segundo Todorov 

(2014), a literatura se trata, obviamente, de uma realidade ideal, onde o autor tem a liberdade 
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de criar as mais diversas situações possíveis e impossíveis. Todavia, mesmo que o conto se 

trate de um universo ficcional, pode-se observar essa idealização a partir de alguns exemplos.  

Primeiramente, é importante reiterar que se faz necessário associar os acontecimentos 

na obra com a vida do autor, com o intuito de se entender porque há a idealização. Assim 

sendo, no conto, a idealização está vinculada ao nascimento dos seres humanos que deveria 

ser como no mundo dos kappa: 

 

[...] você quer mesmo nascer? Pense bem e responda!”. Então a criança no ventre 

materno respondeu timidamente em voz baixa: - eu não quero nascer. Mesmo 

porque a herança genética da insanidade mental que há no sangue de papai por si só 

já é preocupante. Além disso, não me parece boa a existência “Kappal”. [...] houve 

até uma criança que com vinte e seis dias já discorria sobre a existência de Deus. 

(AKUTAGAWA, 2010, p. 32). 

 

Em outros termos, Akutagawa, através da obra, procura demonstrar o seu desejo de 

insatisfação pela forma como é gerado os humanos, isto é, nem tudo que é dito pelo 

protagonista (paciente nº 23) parece fugir da verdade. Pode-se afirmar que sua insanidade 

seria resultado de sua insatisfação com a sociedade e com os humanos em geral, no desejo que 

fosse outra realidade, existente somente no ideal. Supõe-se, com isso, que para o autor, caso 

as pessoas pudessem escolher entre nascer ou não, a grande maioria desejaria, obviamente, 

não ter nascido, em vista de todos os problemas e males do mundo. Por isso, contrastando 

com a sociedade egoísta dos humanos, na sociedade benevolente dos kappa existe uma 

consideração pela escolha dos indivíduos de querer nascer ou não, podendo deduzir que seja 

um ideal almejado pelo escritor. 

Em relação à verossimilhança psicológica, pode-se observar que existe na narrativa 

uma lógica que explica o porquê das atitudes e pensamentos do personagem principal, sendo 

elas consequências dos eventos que se sucederam no passado. Portanto, por mais absurdas que 

sejam as situações tidas no conto, constata-se que a verossimilhança psicológica é um aspecto 

bem colocado por Akutagawa em razão de ter esclarecido os motivos que levaram o 

protagonista a loucura e ao repúdio com todos os seres humanos.  

Verifica-se que tal verossimilhança é enfatizada diversas vezes no conto tendo como 

argumentação a questão da hereditariedade e os problemas que advêm disso, por isso, vale 

lembrar que Akutagawa afirma em seus escritos que herdou geneticamente os problemas 

psicológicos de sua mãe, como a esquizofrenia, abordando sobre esse assunto na obra da 

seguinte forma: “Você, kappa saudável, macho ou fêmea!!! Você está convocado a se juntar à 
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milícia da hereditariedade!!! Procure um kappa não saudável para parceiro de casamento e 

acabe com os males hereditários!!! (AKUTAGAWA, 2010, p. 33). Acredita-se, no mundo 

kappal, que é possível evitar os problemas hereditários formando casais cujos genes sejam 

diferentes, ou seja, um parceiro não saudável com um saudável, resultando em proles sem 

doenças genéticas. 

Esse pensamento também é afirmado pelo kappa Rap, onde ele diz que seres humanos 

também fazem essa seleção, no qual os filhos e filhas de boas famílias acabam se envolvendo 

com os menos favorecidos, visando, instintivamente, melhorar sua genética: 

 

É claro que eu disse a Rap na hora que era totalmente impraticável. Mas minha 

observação fez com que todos os kappas ao redor do pôster, assim como o Rap, 

explodissem em gargalhadas: “impraticável? mas a julgar pelo que você me disse, 

na verdade isso é feito no seu país assim como nós sempre fazemos aqui, não é? 

Alguns de seus filhos de boas famílias se apaixonam por suas criadas, algumas filhas 

por seus motoristas. O que isso significa? O fato é que eles estão eliminando os 

males hereditários. (Ibid, 2010, p.45). 

 

Em se tratando de hereditariedade, devemos levar em consideração os conceitos 

básicos sobre genética: “Chamamos de Genética a ciência que estuda a natureza do gene e os 

mecanismos de herança biológica.” (BITNER-MATHÉ, 2010, p. 8). A herança biológica na 

espécie humana pode ser notada pelas semelhanças entre pais e filhos, tanto na sua aparência 

como nos seus comportamentos, sendo assim, Akutagawa deduziu que sua mãe havia lhe 

dado como herança genética sua doença mental, uma vez que, geralmente, os filhos herdam os 

genes da mãe e as filhas os genes do pai.  Isso pode ser observado a partir do mapeamento 

genético de uma família, utilizando a sua árvore genealógica, sendo possível até mesmo 

prever ou diagnosticar doenças.  

Como complemento, pode-se citar os experimentos do naturalista inglês Charles 

Darwin (1809-1882), no qual seus estudos nos fornecem esclarecimentos para que possamos 

compreender a hereditariedade. Darwin se baseou em experimentos com animais e plantas 

para fazer seu levantamento sobre herança genética, com isso, ele tirou algumas conclusões: 

“5. Os fatores hereditários podem mudar ou fatores totalmente novos podem ser formados, 

como no caso do aparecimento de novas variações; 6. Uma vez que os fatores hereditários 

estão presentes geração após geração, eles devem se replicar;” (Ibid, 2010, p. 16). Por isso, 

afirma-se que os genes são passados de geração a geração, havendo suas variações ou 

mutações, no entanto, tais mutações podem ser benéficas ou maléficas.  
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Como exemplo de doenças herdadas geneticamente, temos a Fibrose Cística (FC), no 

qual um alelo defeituoso é responsável por disfunções em vários órgãos. Para que uma pessoa 

nasça com a doença, é preciso ter duas cópias recessivas de genes defeituosos. Por isso, para 

evitar problemas genéticos é preciso que um gene seja dominante (normal) e um recessivo 

(anormal) para que a doença não se manifeste: “Uma pessoa que leva o alelo normal do gene 

em um de seus cromossomos e um alelo defeituoso no cromossomo homólogo não apresenta 

a doença”. (BITNER-MATHÉ, 2010, p. 152). 

Com isso, não havendo variação genética as deformidades tendem a se repetir a cada 

geração, isso pode ser verificado em cruzamentos entre parentes próximos (consanguíneos). 

Além desse fator, o ambiente e as circunstâncias no desenvolvimento de um ser vivo também 

podem influenciar em doenças, por exemplo, uma mãe que não obtém os nutrientes 

necessários durante a gravidez ou o uso de drogas colabora para que uma criança nasça com 

problemas genéticos: “Praticamente qualquer doença é resultado da ação combinada de genes 

e do ambiente, embora o papel relativo de cada um desses fatores possa variar.” (Ibid, 2010, p. 

162).  

Felizmente, devido aos avanços no campo dos estudos genéticos, atualmente é 

possível prever se as doenças hereditárias irão se manifestar em um indivíduo através de 

cálculos, análises de probabilidade e estatística, juntamente com uma investigação da 

genealogia da família e os genes dos pais: 

 

 
Uma outra aplicação das leis da probabilidade em Genética Humana ocorre quando 

os futuros pais desejam saber se seus filhos correm risco de herdar uma determinada 

condição, especialmente se outros membros da família forem afetados. A avaliação 

do risco requer um bom conhecimento de Genética, aliado à familiaridade com 

probabilidades e estatística. Esta análise se inicia pela construção da genealogia da 

família, visando a determinar o mais provável padrão de herança e, quando possível, 

o genótipo dos pais. (Ibid, 2010, p.170)39. 

 

Apesar de todo esse progresso, ainda não é possível evitar que uma pessoa nasça sem 

doenças, tendo em vista que, em se tratando de combinação genética, elas podem ser inúmeras, 

e, pelo menos toda pessoa, mesmo que seja saudável, terá um alelo recessivo (defeituoso) que 

pode se manifestar durante um cruzamento com uma pessoa que tenha o mesmo gene. Como 

num jogo de roleta, não tem como adivinhar qual combinação será feita em um cruzamento, 

havendo sempre uma possibilidade de resultar em uma mutação indesejada: 

 
39 BITNER-MATHÉ, Blanche C. Genética básica. v.1. 2.ed. Rio de Janeiro: Fundação CECIERJ, 2010. 
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De fato, acredita-se que todas as pessoas possuem pelo menos alguns alelos de 

distúrbios autossômicos recessivos, que em homozigose poderiam ser nocivos ou 

mesmo letais. A presença desses alelos recessivos é revelada, quando o portador se 

acasala com alguém que possua a mesma mutação, ou uma outra mutação no mesmo 

loco, e os dois alelos deletérios são herdados por algum de seus filhos. A chance de 

isto acontecer é muito aumentada se os pais forem aparentados, pois numa mesma 

família vários indivíduos podem ser portadores do mesmo alelo mutante que é 

transmitido ao longo das gerações. A consangüinidade [sic] dos genitores de um 

paciente com distúrbio genético é uma forte evidência (embora não comprove) em 

favor da herança autossômica recessiva. (BITNER-MATHÉ, 2010, p. 171-172). 

 

Revela-se aqui que o autor deixa implícito o seu descontentamento com relação aos 

males da hereditariedade, visto que também, infelizmente, o possuía. Portanto, a sua 

idealização se apresenta através das ações no mundo dos kappa, considerando que eles 

buscam selecionar os casais na esperança de que essas doenças hereditárias não ocorram em 

sua sociedade. 

Além disso, constata-se que os kappa possuem um raciocínio literal, resultando em 

ações radicais no que diz respeito a questões consideradas complexas aos humanos, enquanto 

eles acham engraçada a nossa seriedade para coisas consideradas banais: 

 

Achavam graça naquilo que nós humanos, levamos a sério, enquanto encaravam 

com seriedade coisas que a nós pareciam engraçados. Por exemplo, justiça e 

humanidade são para nós assunto sério, mas os faziam dobrar-se de rir. Acerca da 

limitação da natalidade: - mas não é engraçado que vocês só pensem na 

conveniência dos pais? Isso não é egoísmo? (AKUTAGAWA, 2010, p. 31) 

 

Na visão dos kappa, a limitação de natalidade na sociedade humana é considerada 

egoísta, pois visa apenas aos interesses dos pais, e não aos da criança. Tal limitação serve 

como uma medida paliativa perante os problemas sociais que existem, inclusive, sendo 

criados pelos próprios humanos, como por exemplo, a desigualdade econômica gerada pelo 

capitalismo que resulta em diversos problemas como fome, desemprego, violência, etc. Por 

isso é enfatizado no conto o direito a escolha de nascer pela criança, e não pelos pais. 

No entanto, apesar das críticas ao egoísmo e a hereditariedade serem pertinentes, vale 

lembrar que toda obra literária, mesmo que se trate de temas que seguem de acordo com a 

realidade, permanecem no campo das idealizações.  

Unindo todos esses aspectos, o autor consegue, então, transformar tudo que seria 

fantasioso em algo que alcança o verossímil, uma possibilidade de que se possa ocorrer na 
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realidade. Portanto, utiliza tal verossimilhança para nos fazer pensar sobre tais assuntos, com 

isso, as críticas e observações encontradas na obra são válidas mesmo em contexto atual. 

 

4.5 A verossimilhança no inverossímil 

 

Verifica-se em diversas passagens do conto que o inverossímil se apresenta de forma 

bem explícita. Para elucidar, o protagonista (paciente n° 23), tendo em vista que este possui 

problemas que envolvem as faculdades mentais, cai em um suposto “buraco” durante uma 

perseguição a um kappa, sendo esta a sua porta de entrada para o mundo sobrenatural. É 

evidente o inverossímil nesse trecho, pelo simples fato de uma perseguição a um kappa, ser 

sobrenatural folclórico, em que não há comprovação de uma existência real: 

 

Pensei: “agora o pego!”, e fui atrás dele. Porém, devia haver ali um buraco ou algo 

parecido, que não havia percebido. Pois conseguira finalmente sentir na ponta dos 

dedos a pele lustrosa das costas do kappa, quando me vi despencando em um abismo 

negro e profundo. [...] Algo como um relâmpago cruzou a minha visão, ou assim me 

pareceu, e nesse instante perdi os sentidos. (AKUTAGAWA, 2010, p. 26-27). 

 

Teria o personagem batido à cabeça e perdido a consciência? Não há como saber. O 

que se pode afirmar é que a situação de cair em um buraco e logo em seguida estar em outro 

mundo é muito improvável. Outra situação que podemos colocar aqui é quanto ao próprio 

retorno do paciente nº 23 ao mundo dos humanos, que ocorre de forma inacreditável, através 

de uma claraboia no teto de uma pequena casa:  

 

O velho kappa me encarou com seus olhos brilhantes e jovens. Então ele se levantou 

devagar, foi até um canto da sala, puxou uma corda que pendia do teto e abriu uma 

clarabóia que eu não tinha notado antes. - Agora, você pode sair por aquela clarabóia 

[sic]. - Disse o velho kappa, apontando para a corda, que não era uma corda comum 

como parecia ser, mas uma espécie de escada de corda. (Ibid, 2010, p. 129-128). 

 

 Não há como dizer que tais ocorrências podem ser “conforme a realidade”, pois não o 

são. Mas a verossimilhança na literatura não se trata apenas de retratar a realidade, ela possui 

suas leis e seus elementos necessários. A persuasão, por exemplo, entra como estratégia para 

tornar o discurso convincente, sendo preferível nas obras literárias o impossível, mas 

verossímil, ao que e possível, mas sem ser persuasivo. 
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Observa-se, a partir disso, que o verossímil não se separa do senso comum, do que é 

aceitável ou possível dentro das normas sociais, e, além disso, que a persuasão é relevante 

para tornar o discurso inverossímil em aceitável. Assim, embora o conto kappa recorra ao 

mundo imaginário, à coerência e a persuasão do texto como um todo promove à 

verossimilhança nas diversas circunstâncias da obra, dando um sentido de aproximação com a 

realidade. 

 

4.6 Reflexões filosóficas e críticas sociais 

 

O conto nos traz mais um elemento verossímil, que são as referências filosóficas e 

críticas a sociedade como um todo. Como visto anteriormente, a incorporação dos hábitos 

ocidentais modificou toda uma sociedade que tinha um estilo de vida próprio e um jeito de 

pensar sobre a vida. Por isso, no conto, existem diversas citações que abordam os 

pensamentos filosóficos ocidentais. Por exemplo: “- Eu? Eu sou super-homem (ou super-

kappa, numa interpretação ao pé da letra) - disse ele, orgulhoso.” (AKUTAGAWA, 2010, p. 

35).  

O “Super-kappa” citado no conto, corresponde com os pensamentos de Nietzsche40 em 

que define o Super-homem como aquele que vive além do bem e do mal, cujo termo criado 

descreve o homem superior que busca valores elevados, no entanto, devido a sua 

superioridade, seria um ser em constante decadência e destruição. Mesmo possuindo pontos 

positivos, como a inteligência e a sensibilidade aguçada, não seria capaz de salvar a si mesmo 

ou a humanidade, que acabaria por ser exterminada por meio da própria evolução. Para o 

filósofo alemão: “O grande do homem é ele ser uma ponte, e não uma meta; o que se pode 

amar no homem é ele ser uma passagem e um declínio. Eu só amo aqueles que sabem viver 

no estado de declínio porque são esses que chegam ao alto e além.” (NIETZSCHE, 2002, p. 

17). Estar acima do bem e do mal pode ser associado aos kappa que pertencem ao grupo dos 

mais evoluídos, ou conforme citado por Akutagawa (2010, p. 35): “Clube dos Super-

homens”. 

É narrado que os integrantes desse clube buscam o aprimoramento pessoal e os 

conhecimentos elevados. Por conseguinte, significa que a busca pelos pensamentos elevados 

 
40 O Super-homem de Nietzsche é um termo criado para designar um ser superior aos demais, um modelo ideal 

para elevar a humanidade, com o desenvolvimento dos indivíduos mais dotados e mais fortes. Por vezes o autor 

utiliza o termo “espírito livre” ou ser “mais elevado”. (Ibid, 2002). 
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resultaria em constante sofrimento e declínio. Nota-se que este Clube é frequentado pelos 

kappa intelectuais e artistas sensíveis: “Na verdade, acompanhei Tok diversas vezes ao Clube 

dos Super-Homens. Frequentavam esse clube poetas, escritores, dramaturgos, críticos 

literários, pintores, músicos, escultores e artistas amadores.” (AKUTAGAWA, 2010, p. 35).  

O conto esclarece que os kappa são moralmente superiores aos humanos, sobretudo os 

artistas, possuindo o desenvolvimento precoce da razão e da consciência, com isso, o kappa 

Tok pondera: “[...] os artistas deviam antes de tudo ser super-homens, colocados acima do 

bem e do mal.” (Ibid, 2010, p. 35).Nesse trecho, compreende-se que o autor se refere aos 

poetas, assim como a todos os artistas, como seres superiores em relação às pessoas comuns. 

Para mais, no prólogo, o paciente nº 23, que é louco, xinga a todos os humanos de: “[...] 

animal egoísta, bobo, ciumento, obsceno, descarado, vaidoso e desalmado! Saia daqui! 

Bandido!” (Ibid, 2010, p. 24). Com isso, supõe-se que o autor manifesta o seu pensamento 

sobre o ser humano enaltecendo, a propósito, a categoria dos artistas da qual é integrante. 

Na narrativa há, também, questões relativas à religião. Pelo fato dos kappa se 

considerarem seres mais evoluídos, é escolhido pela maioria o modernismo, também 

conhecido como vitalismo, que permite maior liberdade para viver sem limitações sociais. 

Sobre a definição de vitalismo, no sentido filosófico, Ferreira (2008, p. 820) descreve: 

“Doutrina que afirma a necessidade dum princípio que não seja apenas físico-químico para 

explicar os fenômenos vitais.” De acordo com essa filosofia, cada indivíduo teria o princípio 

vital, gerando a vida, que são as necessidades básicas que um ser vivo precisa para sobreviver: 

 

Pratica-se entre nós o cristianismo, o budismo, o islamismo e o zoroastrismo, além 

de outras religiões. Porém, a mais influente é sem dúvida o modernismo, também 

conhecido como vitalismo. A Árvore da Vida, nosso deus, nos ensina: “Vivei 

intensamente.” [...] Comam, façam sexo, vivam intensamente. (AKUTAGAWA, 

2010, p.64.) 
 

Em outras palavras, o autor traz uma crítica sobre essa limitação das necessidades 

básicas do ser humano, questionando o distanciamento do homem perante seus instintos, ou 

como é dito, se afasta do sentido da terra, negando seus desejos em prol da civilidade. 

Nietzsche também questiona tal comportamento presente no mundo moderno: 

 

Que é o macaco para o homem? Uma irrisão ou uma dolorosa vergonha. Pois é o 

mesmo que deve ser o homem para o super-homem: uma irrisão ou uma dolorosa 

vergonha. Percorrestes o caminho que medeia do verme ao homem, e ainda vós resta 

muito do verme. Noutro tempo fostes macaco, e hoje o homem é ainda mais macaco 
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do que todos os macacos. O Super-homem é o sentido da terra. Diga a vossa 

vontade: seja Super-homem, o sentido da terra. (NIETZSCHE, 2002, p.15)41. 

 

 

Além disso, é enfatizado diversas vezes em sua obra, Assim falou Zaratustra, que o 

Super-homem trata-se da insatisfação e superação do próprio homem mediante a sua 

realidade: “Foi também lá que apanhei em meu caminho a palavra ‘super-homem’ e que o 

homem é uma coisa que deve ser superada, que o homem é ponte e não fim, satisfeito de seu 

meio-dia e de sua tarde, como um caminho em direção a novas auroras.” (Ibid, 2002, p.155).  

Por isso, o homem que possui uma consciência elevada sofreria mais e, portanto, seria 

mais infeliz que o homem medíocre, refletindo no seu caráter autodestrutivo e na extinção de 

sua sociedade, diga-se de passagem, ficaria louco ou cometeria um suicídio. O próprio 

paciente nº 23 relata que o kappa juiz Pep ficou louco em seu mundo, sendo internado em um 

manicômio. Subentende-se que ele pode estar se referindo a si mesmo quando faz esse 

comentário ao final da narrativa: “- Você se lembra do meu amigo, o juiz Pep, não é? Aquele 

kappa enlouqueceu completamente depois que ele foi demitido do cargo. Ouvi dizer que ele 

está agora em um asilo para lunáticos no país dos Kappas.” (AKUTAGAWA, 2010, p. 136). 

Esse pensamento está associado ao que Nietzsche (2005, p. 243) diz respeito: “o 

perigo de nossa civilização – Pertencemos a uma época cuja civilização corre o perigo de ser 

destruída pelos meios da civilização.” Akutagawa parece saber que isso é verdadeiro, não 

somente na sociedade japonesa, mas em outros lugares do mundo. Em diversos trechos, ele 

exemplifica como “ser superior” pode ser negativo em alguns aspectos: 

 

Somos mais infelizes que os homens. Eles não são tão evoluídos quanto os kappas. 

Se nos restringimos à lógica, devemos naturalmente negar nossa existência. 

Voltaire, para quem a lógica era Deus, teve uma vida feliz – o que mostra que os 

homens são menos evoluídos que os kappas. (AKUTAGAWA, 2010, p. 56-57). 

 

Ao contrário do Super-homem, o homem medíocre estaria condenado a uma vida 

miserável, assim como reitera Nietzsche (2002, p.14): “[...] Não é a vossa alma, pobreza, 

imundície e conformidade lastimosa?”. Portanto, ao citar Nietzsche, o autor recorre a esse 

jogo de palavras, Super-kappa/Super-homem, para se referir a superioridade dos kappa, 

fazendo críticas aos humanos medíocres e sua atitude condescendente. 

 
41 NIETZSCHE, Friedrich. Assim Falou Zaratustra. São Paulo: Martin Claret, 2002. 
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Ainda, segundo o prefácio da obra Kappa (1949) traduzido para o inglês, escrita pelo 

Dr. Kyô Tsuneto42, constata-se que o escritor buscava um ser que fosse possível representar 

os japoneses, mesmo que de forma caricata, para que, assim, ele pudesse refletir e fazer 

críticas sobre a sociedade japonesa moderna: 

 

O país dos kappas, conforme descrito por Ryûnosuke Akutagawa em seu kappa é, 

obviamente, um produto da pura imaginação, mas não é um romance utópico 

comum. É uma caricatura da sociedade japonesa moderna, destinada a refletir as 

visões do autor sobre a vida e o mundo. A razão pela qual Akutagawa povoou seu 

país imaginário com kappas foi, suponho, apenas porque ele era apaixonado por 

aqueles animais da fantasia.43 (AKUTAGAWA, 1949, p.3, tradução nossa). 

 

Devido a sua adoração pelos kappa, o autor os escolhe, então, como a representação 

ideal dos japoneses, desenhando vários deles em seus esboços de papel (vide figura 2), 

chegando a dizer, inclusive, que eles eram o seu próprio retrato: 

 

Lembro-me daqueles dias que passei com Akutagawa no início da Era Taishô (1912-

26) durante meus anos de graduação e pós-graduação no Departamento de Direito da 

Universidade Imperial de Kyoto. Costumávamos conversar em seu quarto forrado de 

palha no andar de cima, deitados de bruços e rabiscando esboços em pedaços de 

papel. Muitos desses esboços de Akutagawa eram kappas, embora mais 

frequentemente eu o visse desenhando perfis de mulheres com traços gregos 

elegantes. Também me lembro dele uma vez me mostrando uma foto em preto e 

branco de um kappa, dizendo com um ar de não pouca satisfação: “Uma obra-prima, 

hein? Este é o meu retrato.” 44 (Ibid, 1949, p. 4, tradução nossa). 

 

É interessante notar que, tirando o fato dos kappa parecerem macacos aquáticos com a 

pele esverdeada, não há muita semelhança física que os façam parecer com humanos, sendo 

até mesmo cômico pensar em tal representatividade. Supõe-se que o autor realmente estivesse 

satisfeito com tal associação grotesca, podendo revelar sobre o que achava das pessoas ao 

escolhê-los. O que se pode afirmar é que sua escolha é no mínimo bastante curiosa. 

 
 

42 Amigo de Akutagawa, Presidente da Nova Universidade de Osaka. Escreveu o prefácio em 18 de Agosto de 

1946. 
43 The country of kappas, as described by Ryûnosuke Akutagawa in his kappa, is of course a product of pure 

imagination, but is not a community of utopian romance. It is a caricature of modern Japanese society, intended 

to reflect the author’s views of life and of the world. The reason why akutagawa peopled his imaginary country 

with kappas was, I suppose, just because he was so fond of those animals of fancy. 
44 I remember those days I spend with Akutagawa in the early part of the Taishô Era (1912-26) during my 

undergraduate and graduate student years at the Law Department of the Imperial University of Kyoto. We used 

to talk together in his straw-matted room upstairs lying on our stomachs and scrawling idle sketches on pieces of 

waste paper. Many of these sketches of Akutagawa’s were kappas, though more often I saw him drawing profiles 

of women with elegant Greek features. I also remember him once showing me a black and white picture of a 

kappa, saying with an air of not a little satisfaction: “A master-piece, eh? This is my portrait.” 
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Figura 2 – KAPPAS: desenho feito por Akutagawa. 

 

Fonte: AKUTAGAWA (1949, p. 26). 

 

Porém, vale questionar aqui que apesar dos kappa serem considerados mais evoluídos 

e sábios, ocorre que eles são, por diversas vezes, cruéis e contraditórios, isso porque, um ser 

mais evoluído evitaria o sofrimento, seria mais feliz e bom para com os demais. Entretanto, 

surpreendentemente, não é o que presenciamos no conto. Na verdade, o que se constata é o 

oposto disso, pois os kappa são cruéis em alguns pontos, como a morte sem piedade dos 

desempregados e comercialização de sua carne, por exemplo.  

Ser superior e mais inteligente não impede que eles sejam impiedosos, se formos 

comparar com a civilização humana, devido a essas mesmas circunstâncias, onde é cada um 

por si, isso culminaria no seu extermínio. Nesse aspecto, sobre a pena de morte na sociedade 

dos kappa, uma vez que eles são seres mais sensíveis que os humanos, o sentimento de culpa 

já bastaria para que morressem naturalmente: 

 

- Existe pena de morte no Japão? – é claro que sim. No Japão, a pena é o 

enforcamento. - A pena de morte neste país será, com certeza, mais civilizada que no 

Japão, não é mesmo? – Sim, naturalmente. – Apenas declaramos ao réu o crime 
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cometido. – E ele morre, só com isso? – Morre, sim. Porque nossa sensibilidade é 

muito mais delicada que a de vocês. (AKUTAGAWA, 2010, p. 59-60). 

 

Com isso, entende-se que a verossimilhança está presente em Kappa pela sua crítica à 

civilização e a sociedade humana, independente de qual seja, temas considerados universais e 

atemporais. 

Assim sendo, a literatura tem um papel fundamental de instigar o pensamento crítico, 

possibilitando a tomada de consciência sobre a realidade que nos cerca, e um dos meios de se 

fazer isso é através da verossimilhança. De acordo com Aristóteles (1996), a poesia teria o 

caráter mais amplo e poderia retratar qualquer assunto, e, portanto, haveria a necessidade de 

verossimilhança para que se tornasse aceitável o seu conteúdo. Além disso, a verossimilhança 

estabelece um elemento de ligação subjetivo com o leitor, sendo necessário que exista uma 

lógica nas colocações, que as referências sejam utilizadas de forma que façam sentido para o 

receptor, para que a obra literária seja crível: 

 

Por isso a poesia é algo de mais filosófico e mais sério do que a história, pois refere 

aquela principalmente ao universal, e esta ao particular. Por “referir-se ao universal” 

entendo eu atribuir a um indivíduo de determinada natureza pensamentos e ações 

que, por liame de necessidade e verossimilhança, convêm a tal natureza; e ao 

universal, assim entendido, visa à poesia [...]. (ARISTÓTELES, 1966, p. 5-10). 

 

Com isso, pode-se considerar que existe sempre um propósito nas obras literárias, e, 

conforme o discurso, pode expor uma crítica ou retratar sobre as questões que envolvem o 

lado social, psicológico ou filosófico. Por isso, a literatura serve como parâmetro para se 

pensar sobre esses temas: 

 

No discurso literário, assim como no discurso cotidiano, o sentido se deixa isolar de 

um conjunto de outras significações, as quais se poderia dar o nome de 

interpretações. Conforme o tipo de discurso no qual se projeta o elemento da obra, 

teremos uma crítica sociológica, psicanalítica ou filosófica. (TODOROV, 2003, 

p.37) 

 

Relacionando esses pontos, em Kappa é estabelecido às críticas acerca das questões 

humanas, mesmo que seja por meio de seres mitológicos e situações imaginárias. No fim, não 

sabemos se tudo o que foi narrado pelo paciente nº 23 de fato aconteceu, mas não se pode 

negar que há toda uma coerência. Por isso mesmo, é mais importante o relato ser verossímil 
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do que verdadeiro. O conto transmite essa incerteza, se houve ou não esse contato com o 

mundo dos kappa. Segundo Todorov (2014, p. 30): 

 

A ambiguidade se mantém até o fim da aventura: realidade ou sonho? Verdade ou 

ilusão? [...] ou se trata de uma ilusão dos sentidos, de um produto da imaginação e 

nesse caso as leis do mundo continuam a ser o que são; ou então o acontecimento 

realmente ocorreu, é parte integrante da realidade, mas nesse caso esta realidade é 

regida por leis desconhecidas para nós. 

 

Pelo fato de o conto tratar-se de um tema concreto “sociedade humana”, Akutagawa 

recorre à filosofia nietzchiana45, entre outros autores, para dar embasamento às suas críticas. 

Pode-se dizer que Nietzsche era um homem solitário no sentido de espírito, mas não no 

sentido físico, criticando tudo que estivesse relacionado ao homem: “Encontrei mais perigo 

entre os homens do que entre os animais;” (NIETZSCHE, 2002, p. 32). Nesse sentido, o autor 

demonstra através da obra uma visão niilista46 da vida, mais precisamente por desacreditar 

nos homens e na sua índole de caráter duvidoso. 

O paciente nº 23, confuso e ainda em processo de adaptação ao mundo dos kappa, 

parece refletir sobre o conceito de certo e errado, podendo variar em cada lugar, pelo fato da 

sociedade dos kappa ser totalmente o inverso da sociedade japonesa, onde eles pensam e 

agem de forma diferente. Dessa maneira, a crítica feita aos humanos serve como parâmetro 

para que possamos refletir sobre essas questões, que são verossímeis: “Muitas coisas que um 

povo considera boas para outros são vergonha e derisão. Foi o que observei. Muitas coisas, 

aqui classificadas como más, em outros lugares eram revestidas com a púrpura das honrarias.” 

(Ibid, 2002, p. 49). 

Assim como algumas pessoas cometem suicídio ao se depararem com a 

insensibilidade e irracionalidade da sociedade em que vivem, outros, no entanto, acabam por 

perder a sanidade. Nietzsche também terminou louco nos seus últimos anos de vida, o que 

vale o questionamento: isso seria devido a fatores genéticos ou seria por causa do sofrimento 

ao olhar com excesso de realismo e pessimismo o ser humano? Como ele mesmo reflete:  

 

A vida é uma carga pesada; mas não vos mostreis tão contristados. Todos somos 

jumentos carregados. Há sempre o seu quê de loucura no amor; mas também há 

sempre o seu quê de razão na loucura.“A sua sabedoria diz: ‘Louco é aquele que 

pertence à vida, mas, assim somos nós loucos! E esta é a maior loucura da vida!’.“ A 

 
45 Nietzsche:ano: Relativo a, ou próprio de Friedrick Nietzsche, ou à sua filosofia. (FERREIRA, 2008, p. 578). 
46 Niilismo: 1. Descrença absoluta. 2. Doutrina segundo a qual nada existe de absoluto. (Ibid, 2008, p. 578). 
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vida não é mais do que sofrimento”, dizem outros, e não mentem. (NIETZSCHE, 

2002 p. 59-66). 

 

Apesar de todas essas observações, não se pode afirmar sobre as reais intenções que 

Akutagawa possuía ao escrever a obra, se ele queria criticar a sociedade japonesa ou somente 

refletir sobre as coisas que considerava sem sentido, para isso seria necessária uma análise 

biográfica do autor, o que não é o foco deste trabalho.  

Entretanto, verifica-seque as obras literárias são o resultado das expressões internas de 

um indivíduo, sendo por isso considerada uma extensão das ideias que são passadas adiante, 

geração após geração, tendo o seu objetivo exposto no texto. Por isso, segundo Nietzsche 

(2005, p.95): “Jamais um homem fez algo apenas para outros e sem qualquer motivo pessoal; 

e como poderia mesmo fazer algo que fosse sem referência a ele, ou seja, sem uma 

necessidade interna (que sempre teria seu fundamento numa necessidade pessoal)? Como 

poderia o ego agir sem ego?”. 

Figura 3 – Ryûnosuke Akutagawa 

 

Fonte: The Guardian (2018) 

 

De certa forma, pode-se dizer que o autor não escreveu o conto Kappa para determinar 

sobre o que é certo ou errado, nem mesmo uma verdade absoluta sobre um assunto, muito 

pelo contrário, seu ponto forte é fazer críticas que estão relacionadas com a realidade com o 

objetivo de nos fazer repensar sobre o que já existe, gerando uma reflexão em cima disso. 
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Aliás, segundo o próprio Nietzsche (2005, p. 16): “Mas tudo veio a ser; não existem fatos 

eternos: assim como não existem verdades absolutas.” 

Conclui-se que, apesar de o conto Kappa ser uma obra de 1927, tais críticas são 

válidas mesmo na atualidade, sendo uma obra de caráter universal, ultrapassando o tempo. A 

sua maneira, Akutagawa expõe as suas reflexões sobre a sociedade moderna e os seres 

humanos, possibilitando nos fazer pensar sobre tais problemas através dos elementos da 

verossimilhança presentes na obra, utilizando como representação os kappa, fazendo o uso 

das devidas referências, buscando enfatizar, ou tornar o mais verídico possível os seus 

questionamentos. Com isso, o autor deixa a sua mensagem, uma vez que possui grande 

sensibilidade para as questões que envolvem a humanidade, sendo essa sua principal 

característica. 

 

CONSIDERAÇÕES 

 

Constatou-se, pela presente pesquisa, que as obras literárias apresentam toda uma 

complexidade, sendo a sua função e características analisadas desde os tempos de Aristóteles 

(1966), revelando não ser somente a expressão do autor ou fruto da pura imaginação sem 

sentido, ela tem um amplo significado, pois, assim como a linguagem, ela está em constante 

evolução, acompanhando toda a história do homem e da humanidade. Em vista disso, as artes 

literárias demonstram ser uma grande fonte de informação, registrando fatos históricos e 

culturais, deixando um legado antropológico. Com isso, a literatura pode revelar aspectos 

psicológicos de uma sociedade através das críticas sociais que são feitas pelos escritores, 

assim como se observou no conto Kappa, onde são feitas considerações sobre os aspectos 

sociais e com relação aos seres humanos.  

Verifica-se, ainda, que a literatura faz uso da troca comunicativa através do texto, 

necessitando de uma interpretação, contextualização e conhecimentos prévios dos leitores. 

Assim sendo, a leitura de uma obra requer que se tenha uma bagagem cultural, ou repertório, 

para que seu conteúdo seja compreendido. Por isso, observa-se que Akutagawa (2010) utiliza 

a metaliteratura na obra como estratégia para que seja resgatada essa memória no leitor, 

fazendo referências a outras fontes literárias, como exemplo, shirakaba-ha, revelando um 

grupo literário que existiu realmente. Nota-se que a literatura tem como matéria prima a 

própria literatura, não sendo possível criar algo sem uma base. 
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Ainda sobre os conceitos da literatura, percebe-se que o próprio conteúdo de uma obra 

necessita de uma organização e um conjunto de leis próprias, que de acordo com as 

explicações e observações teóricas dos autores Compagnon (2014), Todorov (2003, 2014) e 

Warren e Wellek (2003), uma dessas regras é a da verossimilhança. Em virtude do verossímil 

ter como base o discurso de convencimento e da persuasão, demonstra-se que são preferíveis 

relatos que são “impossíveis”, mas convincentes, do que “possíveis” e não convincentes. No 

entanto, observou-se em Kappa que o inverossímil pode estar relacionado ao verossímil, 

mesmo que não esteja conforme a realidade, no qual são necessárias situações improváveis 

para que estas justifiquem as ações contidas na narrativa ficcional, tendo, assim, o seu sentido. 

Além da verossimilhança, têm-se os conceitos que envolvem a mimese, no qual faz 

referência a realidade através da imitação, ou representação do que temos como verdadeiro, 

do que se aproxima da verdade, também sendo feito por meio da forma do discurso. Então, a 

mimese faz com que se compreenda a realidade por meio da imitação e do convencimento, 

assim como a verossimilhança, porém, baseando-se na representação das ações do homem 

pela imitação. Desta forma, compreende-se que o verossímil na literatura tem caráter 

complexo, pois ele apenas pode se assemelhar com a verdade, precisando haver sempre uma 

coerência interna na narrativa, ou lógica interna, para que se torne aceitável.  

Com isso, compreende-se que Akutagawa (2010) buscava fazer críticas e reflexões 

acerca das questões sociais e universais, sendo a verossimilhança um recurso muito utilizado 

na obra para poder se referir à realidade. A forma que o verossímil se aplica é no uso 

adequado das referências reais para que exista um sentido na narrativa, tornando-a plausível. 

Tal aspecto verossímil está presente no conto no qual o autor faz uma miscelânea de lenda e 

realidade, como exemplo a vida dos kappa e as localidades reais citadas, como Kamikochi e a 

Ponte Kappa, sendo uma forma de induzir o leitor a imaginar a ficção com o real, tornando-o 

verossímil, mesmo que seja uma obra ficcional.  

Ainda, através da verossimilhança são feitas comparações entre os kappa e os 

humanos, revelando o intuito de questionar os problemas existentes na realidade, que são 

óbvias para alguns, mas que muitos ainda não possuem a percepção, como a ocidentalização 

forçada do Japão, fazendo com que muitas pessoas perdessem a sua identidade, o capitalismo 

adotado de forma voraz pelos japoneses, resultando em atitudes egoístas e cruéis, tão 

prejudiciais para a sociedade, entre outros. O autor, também, demonstra ter tido contato com 

outras obras literárias, mais precisamente as ocidentais. Assim, para embasar suas críticas à 
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sociedade e aos seres humanos recorre às ideias e filosofias de outros escritores, citando, por 

exemplo, Friedrich Nietzsche, fazendo apontamentos e reflexões de cunho filosófico. 

Portanto, conclui-se que o conto Kappa, mesmo sendo lançado no Japão no início do 

século XX, consegue abordar sobre as questões que cercam a sociedade contemporânea e os 

seres humanos, por isso, por se tratar de problemas que ainda são tão presentes, pode ser 

considerado de caráter universal, transcendendo o tempo. Além disso, percebe-se que 

Ryûnosuke Akutagawa é um autor que possui grande sensibilidade e talento para as artes 

literárias, o que colaborou para que fosse possível criar uma obra na qual, através dos aspectos 

verossímeis, pudesse expor suas ideias e críticas sobre tais assuntos polêmicos, assim, ela 

serve como modelo reflexivo, gerando em uma maior conscientização da realidade a nossa 

volta. 
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