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 “Meu pai disse que a razão de viver é se preparar para estar morto” 
(Addie Bundren) 

 
 

Enquanto agonizo1 narra a saga da família Bundren: após a morte da 
esposa Addie, o patriarca Anse e seus cinco filhos, Cash, Darl, Jewel, Dewey 
Dell e Vardaman, partem em uma jornada de nove dias, desde o condado de 
Yoknapatawpha2 até a cidade de Jefferson, para atender o desejo da morta: 
                                                           
1 As I lay dying, publicado originalmente em 1930. 
2 Trata-se de um condado fictício criado por Faulkner, que serve de cenário para a maioria de 
seus romances. Yoknapatawpha é baseado no condado de Lafayette, Mississippi, uma região 
originalmente habitada pela tribo Chickasaw. O nome do condado é formado por duas palavras 
do idioma Chickasaw, “Yocona” e “petopha”, e pode ser traduzido como “terra dividida”.    

RESUMO: Cleanth Brooks (1966) utiliza a expressão 
burial journey para referir-se à empreitada absurda 
assumida por Anse Bundren e seus filhos no romance 
Enquanto agonizo (1930), de William Faulkner: uma 
viagem de nove dias que tem por objetivo transportar até 
a cidade de Jefferson o féretro de Addie, a falecida 
esposa de Anse. Tomando a expressão cunhada por 
Brooks como ponto de partida, este trabalho visa a refletir 
sobre o caráter insólito dessa “jornada funerária”, e 
compreender a relação que se estabelece, ao longo das 
linhas que a constituem, entre os vivos e os mortos, 
dialogando com textos de Otto Gerhard Oexle (1996) e 
Edgar Morin (1997). Tal relação é construída por 
Faulkner em uma narrativa em forma de mosaico, no 
qual cada parte corresponde à perspectiva de um 
personagem diferente, e por meio do qual somos 
confrontados, em última instância, com o que Silviano 
Santiago (2006) chamou de “intimidade caipira”: o 
desabrochar da individualidade pungente e embrutecida 
do homem do campo, que realiza atos improváveis sem 
sequer percebê-lo, e não mede esforços para cumprir 
uma promessa. 
 
PALAVRAS-CHAVE: William Faulkner; Enquanto 
agonizo; romance moderno norte-americano. 
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ser enterrada junto de sua família. A narrativa é dividida em cinquenta e nove 
partes, e cada uma delas obedece sempre ao ponto de vista específico de um 
personagem. Assim, por exemplo, a primeira parte é narrada sob o ponto de 
vista de Darl; a segunda, sob o ponto de vista de Cora (vizinha dos Bundren, 
esposa de Vernon Tull); na terceira parte, voltamos à perspectiva de Darl; na 
quarta, a narrativa se constrói sob o ponto de vista de Jewel; e assim por 
diante. No total, dezenove partes são dedicadas à visão de Darl, o que torna 
seu ponto de vista predominante na narrativa. Vardaman, o caçula da família, 
possui dez partes. Já Jewel, por exemplo, possui apenas uma parte, assim 
como a falecida Addie. 

Em um ensaio sobre o romance, intitulado “Odissey of the Bundrens”, 
Cleanth Brooks refere-se à jornada empreendida por Anse e seus filhos como 
“a burial journey” (BROOKS, 1966, p. 145), que aqui traduzimos, de forma 
insatisfatória, como “uma jornada funerária”3. Corroborando o emprego dessa 
expressão, consideramos, no presente estudo, toda a viagem narrada em 
Enquanto agonizo como um rito funerário que tem por finalidade o enterro de 
Addie. A seguir, desenvolveremos algumas reflexões a respeito desse longo 
rito funerário, procurando compreender, a partir da visão bastante particular de 
Faulkner, a relação que se estabelece entre os vivos e os mortos, para chegar, 
em última instância, a um vislumbre das motivações mais profundas de seus 
personagens. A fim de que possamos construir esse quadro de reflexões, 
apresentamos nossa análise dividida em alguns tópicos que julgamos 
pertinentes para a leitura de Enquanto agonizo. 
 
 
1. A preparação do caixão 
 
 Um dos motivos que recebem destaque na parte inicial do romance é a 
fabricação do caixão em que Addie será sepultada: é Cash, o filho mais velho, 
quem o constrói. A esse respeito, Brooks observa que “A prática de se fabricar 
o caixão por um viajante local era comum no Sul rural”4 (BROOKS, 1966, p. 
401). Segundo o autor, a prática em questão era comumente adotada por 
questões financeiras: devido às condições consideravelmente precárias em 
que viviam os habitantes da zona rural, tornava-se menos custosa a fabricação 
do caixão em sua própria casa. Assim, os locais mantinham um estoque de 
materiais, e a construção ficava a cargo desses viajantes (algo como 
“carpinteiros itinerantes”, que prestavam seus serviços deslocando-se de 
propriedade em propriedade). Além da questão financeira, o transporte de um 
féretro da cidade para o campo provava-se, por muitas vezes, excessivamente 

                                                           
3 A língua inglesa possui o termo “funeral” para referir-se, mais especificamente, àquilo que em 
português chamamos de “funeral”. Quanto ao termo “burial”, empregado por Brooks, sua 
tradução mais literal para o português é “enterro”. Portanto, enquanto o primeiro termo parece 
referir-se de forma mais geral aos ritos de um funeral, o segundo parece denotar mais as 
implicações físicas que o envolvem.  
4 Todas as traduções do ensaio de Brooks são de nossa autoria. Segue o original: “The 
practice of having the coffin made by a local journeyman was widespread in the rural South”. 
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dificultoso – a propriedade dos Bundren, por exemplo, localizava-se em uma 
região bastante inóspita, de difícil acesso. 
 No caso específico de Enquanto agonizo, a particularidade reside no fato 
de o caixão ser construído por um membro da própria família, e não por um 
terceiro, o que confere uma impressão de maior “intimidade” no que diz 
respeito à execução dos ritos funerários. Na passagem transcrita a seguir, 
observamos as reflexões de Cash a respeito de seu trabalho: 
 

Cash 
 
Fiz o caixão de esguelha. 
1. A superfície é maior para que os pregos se fixem bem. 
2. Tem superfície dupla fixada para cada linha de junção. 
3. A água tem que cair de forma oblíqua. A água desliza com 
mais facilidade de cima para baixo ou horizontalmente. 
4. Dentro de uma casa as pessoas ficam em pé dois terços do 
tempo. Por isso as junturas e ligações estão feitas de cima 
para baixo. Porque a pressão é de cima para baixo. 
5. Numa cama onde as pessoas estão sempre deitadas, as 
junturas e as ligações são sempre oblíquas, porque a pressão 
é oblíqua. 
6. Exceto. 
7. Um corpo não é quadrado como uma viga transversal. 
8. Magnetismo animal. 
9. O magnetismo animal de um corpo morto faz com que a 
pressão funcione obliquamente, de forma que as junturas e as 
ligações de um caixão devem ser feitas de esguelha. 
10. Pode-se ver num túmulo velho que a terra se afunda na 
esguelha. 
11. Enquanto num buraco natural afunda no centro, a pressão 
sendo de cima para baixo. 
12. Por isso fiz o caixão de esguelha. 
13. É um trabalho mais caprichoso. 

(FAULKNER, 2010, p. 71) 
 
 Em um ensaio que leva o mesmo título do romance aqui contemplado, 
Silviano Santiago observa: “Como não admirar Faulkner por ter emprestado a 
Cash, o mestre carapina da família, uma lógica construtiva que faria inveja a 
muitos arquitetos diplomados? Ele idealiza e fabrica o caixão da mãe, 
imaginando que ele teria de ser feito ‘de esguelha’” (SANTIAGO, 2006, p. 341). 
A reflexão do crítico brasileiro permite-nos já um primeiro vislumbre do 
tratamento – a que retornaremos, mais adiante, com maior atenção – conferido 
por Faulkner a seus personagens: homens do campo, rudes, “caipiras” 
(conforme as palavras do próprio Santiago), os protagonistas da odisséia 
faulkneriana, no que pese sua incapacidade de conferir um trato polido à 
palavra quando se trata de verbalizá-la, são, em sua intimidade, verdadeiros 
filósofos. Por meio da técnica do fluxo de consciência (talvez a característica 
mais cuidadosamente trabalhada nas obras de Faulkner), empregada ao longo 
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de toda a narrativa, o autor desvela, no interior de seus personagens, uma 
densidade que desmente a aparente simplicidade vulgarmente atribuída ao 
homem do campo. É desconcertante, de fato, no excerto acima, a 
complexidade de algumas reflexões que permeiam a fala interior de Cash, 
como aquela que diz respeito à “obliquidade” das junturas e ligações do caixão, 
ou ao “magnetismo animal de um corpo morto”. 
 
 
2. A “presença do morto” 
 

Otto Gerhard Oexle reflete, em “A presença dos mortos”: 
 

Nas concepções mais antigas, o status dos mortos não é 
determinado pela “memória” subjetiva, sujeita ao arbítrio dos 
vivos, mas constitui, de certa forma, um fato objetivo: os mortos 
são pessoas no sentido jurídico, são sujeitos de direitos, bem 
como sujeitos de relações na sociedade humana. Em outras 
palavras: estão presentes entre os vivos (OEXLE, 1996, p. 30). 

 
Conforme o autor, em oposição a essas “concepções mais antigas”, o 

morto teria passado, nas sociedades contemporâneas, de um estado de 
“presença” para um estado de “memória”: a dificuldade em se aceitar o fim 
inevitável tornou a relação dos vivos com os mortos gradativamente mais 
impessoal. Apenas para citar um exemplo, se nas organizações sociais mais 
antigas os mortos eram homenageados com banquetes realizados à beira de 
seu túmulo, no quintal de sua própria casa, as organizações modernas chegam 
ao paradoxismo de relegar ao hospital o status de “lugar da morte” por 
excelência, ou de transformar o luto em um processo velado. Construindo uma 
reflexão sobre tais considerações a partir do caso exposto em Enquanto 
agonizo, podemos dizer que a narrativa de Faulkner contraria esse 
“apagamento” (o que pode ser constatado, por exemplo, conforme exposto no 
tópico anterior, no fato de o caixão de Addie ter sido construído pelo próprio 
filho). Não se trata, é claro, de dizer que a falecida Addie deve ser considerada 
como pessoa “no sentido jurídico”, mas é notável o quanto a personagem, 
mesmo morta, se faz presente na vida daqueles que a cercam. Segundo 
Brooks,  
 

O cadáver de Addie torna-se um símbolo monstruoso – o único 
símbolo disponível – de sua identidade feroz quando, por meio 
da promessa arrancada do marido indolente, ela consegue 
dotá-lo de uma vontade pessoal quase vampiresca. O corpo 
morrerá apenas em seus próprios termos: ela não descansará 
– ou permitirá que sua família descanse – até que tenha sido 
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depositada no local de descanso escolhido5 (BROOKS, 1966, 
p. 149). 

 
 Essa “ferocidade” pungente que assume a identidade da morta na vida 
dos Bundren, a pensamos aqui em termos de uma “presença do morto”. Uma 
presença física, literal. Em oposição à salvação espiritual (a salvação da alma), 
Brooks reflete, por exemplo, sobre o caráter “tangível” da salvação de Addie: 
 

A salvação de Addie não é uma salvação de meras palavras. 
Ela envolve a substancialidade do corpo. O Jordão que ela tem 
que atravessar para conseguir a salvação é o rio caudaloso do 
qual Cash e Jewel salvam seu cadáver. O fogo do inferno de 
que ela tem que escapar é o fogo literal do celeiro em chamas 
do qual Jewel arrasta seu caixão. Trata-se de uma salvação 
tangível, não por meio de uma oração que a levará diante de 
um Pai celestial, mas da colocação real de seu novo corpo sujo 
ao lado dos ossos de seu pai literal, terreno6 (BROOKS, 1966, 
p. 149, 150). 

 
 A relação que se constrói, portanto, entre Anse e seus filhos e a falecida 
Addie remonta – talvez em razão de certo “distanciamento” provocado por sua 
condição social e geográfica – a práticas mais antigas, segundo as quais o 
morto fazia-se presente de forma muito mais evidente. 
 
 
3. O compromisso com o morto x a necessidade de livrar-
se do corpo do morto 
 
 Outra reflexão suscitada pela leitura do romance que merece atenção 
diz respeito à paradoxal relação que se constrói entre o compromisso absurdo 
assumido pelos Bundren e a necessidade quase desesperada que eles sentem 
de livrar-se do corpo de sua morta. Brooks observa que Faulkner, em Enquanto 
agonizo, “não está retratando um ‘costume sulista curiosamente horrível’. 
Poucas famílias do Mississippi rural teriam feito o que fizeram os Bundren, se é 
que alguma o teria”7 (BROOKS, 1966, p. 141, 142).  

                                                           
5 “[Addie’s] dead body becomes a monstrous token – the only available token – of her fierce 
identity when, through the pledge that she forces from her shiftless husband, she manages to 
endow it with an almost vampire-like personal will. The body will die only on its own terms: it will 
not rest – or allow her family rest – until it has been delivered to its chosen resting place”. 
6 “Addie’s salvation was not of mere words. It involved the substantially of the body. The Jordan 
which it had to cross in order to enter into salvation was the flooded river from which Cash and 
Jewel save her coffined body. The fire of hell which she had to escape was the quite literal fire 
of the burning barn from which Jewel lugs the coffin. The salvation was a tangible one, not that 
of some wordy prayer that was to bring her before a heavenly Father but the actual placing of 
her now foul body beside the bones of her literal earthly father”. 
7 “[Faulkner] is not portraying a quaintly horrifying Southern folkway. Few, if any, families in rural 
Mississippi would have attempted to do what the Bundrens did”. 
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A jornada funerária de nove dias não consiste, portanto, em um 
procedimento comum/convencional. Prova disso é que os vizinhos tentam, de 
certa forma, dissuadir Anse da empreitada. Em várias passagens do romance, 
todavia, o personagem reitera a necessidade de levar a termo o compromisso 
assumido com a esposa moribunda: “’Eu prometi para ela’, ele diz. ‘Ela não 
tirava isso da cabeça’” (FAULKNER, 2010, p. 93 – Samson8); “Eu dei minha 
palavra para ela na presença de Deus” (FAULKNER, 2010, p. 104 – Tull); “‘Eu 
prometi para ela’, ele disse. ‘Ela está contando com isso’” (FAULKNER, 2010, 
p. 117 – Tull); “‘É por ela’, o pai disse. ‘É para o bem dela que vou aceitar a 
comida. Não tenho parelha nem nada. Mas ela vai ficar muito agradecida’” 
(FAULKNER, 2010, p. 152 – Darl). Os excertos destacados traduzem, portanto, 
um compromisso com o morto do qual Anse parece não poder (ou querer) fugir, 
e, para cumpri-lo, ele arrasta consigo todos os seus filhos em um percurso 
tortuoso. 
 Por outro lado, também podemos ser levados a pensar que a jornada 
absurda responde à necessidade de livrar-se, da forma mais absoluta possível, 
do corpo da falecida. Edgar Morin pondera, em O homem e a morte, que “A 
impureza do corpo em decomposição determina (...) o tratamento funerário do 
cadáver” (MORIN, 1997, p. 28) – em outras palavras, a morte é suja, e a 
decomposição do corpo traduz fisicamente toda a impureza moral e espiritual 
que ela acarreta. O desfazer-se do corpo, nesse sentido, concretiza a 
purificação daqueles que permaneceram vivos. 
 A esse argumento, pode-se responder que não seria necessário 
empreender jornada tão absurda para dar cabo do corpo da morta: os Bundren 
poderiam “livrar-se” do cadáver de Addie em suas próprias terras. Chegamos, 
assim, a outra possível justificativa para a viagem – uma justificativa bem 
menos nobre: conforme a narrativa se desenvolve, começamos a perceber, em 
alguns personagens, motivações bem particulares – principalmente na 
adolescente Dewey Dell, que precisa ir à cidade para tentar abortar a gravidez 
que esconde em seu ventre, e no viúvo Anse, que repete, com certa 
frequência, que agora finalmente conseguirá comprar uma dentadura. É o que 
podemos ver, por exemplo, no excerto a seguir, construído sob a perspectiva 
de Darl: “O barulho da serra ressoa no quarto. O pai respira com um som seco, 
irritante, mascando o tabaco com as gengivas. ‘A vontade de Deus será feita’, 
ele diz. ‘Agora posso comprar minha dentadura’” (FAULKNER, 2010, p. 48). 
 A ideia de que a viagem constitui, em verdade, um pretexto para atender 
motivações pessoais – e não a nobre realização de uma promessa, ou o fruto 
de uma necessidade desesperada de livrar-se do corpo da morta – é 
inevitavelmente reforçada por uma das últimas passagens do romance: logo 
após o sepultamento de Addie, Anse aparece diante dos filhos já usando a 
dentadura, e acompanhado de uma mulher que ele apresenta como a nova 
Mrs. Bundren (FAULKNER, 2010, p. 218). Em última instância, devemos 
observar que todos os três motivos aqui apresentados não são excludentes: 

                                                           
8 Nas próximas citações, incluiremos, após a referência, o nome do personagem sob cujo ponto 
de vista a narrativa está sendo construída.   
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levando em conta a complexidade interior dos personagens apresentados no 
romance, talvez possamos concluir que a viagem de nove dias levada a cabo 
pelos Bundren é o resultado de um confuso amálgama que reúne o 
cumprimento de uma promessa, a necessidade de purificação, e o desejo de 
conseguir uma dentadura e uma nova esposa. 
 
 
4. O aflorar da intimidade caipira 
 
  Conforme já observamos, uma das características mais marcantes na 
literatura de Faulkner é a exploração da intimidade de seus personagens. Ao 
lado de nomes como James Joyce, Virginia Woolf e Marcel Proust, o autor de 
Enquanto agonizo compõe o grupo dos primeiros escritores que 
empregaram/desenvolveram, cada um a seu modo, a técnica do fluxo de 
consciência no romance. Uma das maiores particularidades de Faulkner, nesse 
sentido, reside sobre o fato de seus personagens serem habitantes de um 
universo rude que, observado em superficialidade, parece excluir certa noção 
de “profundidade”. 
 Ao refletir sobre o assunto em seu ensaio, Silviano Santiago compara os 
narradores faulknerianos ao jagunço letrado Riobaldo, de Guimarães Rosa: 
também em Grande Sertão: Veredas, deparamo-nos com um personagem cuja 
complexidade interior aparentemente destoa do contexto rude do sertão 
mineiro. Ao estabelecer essa comparação, Santiago explicita a dissonância de 
Faulkner com relação aos grandes nomes da narrativa norte-americana de sua 
época: “Faulkner não tem medo de usar o monólogo quando o personagem é 
destituído de raciocínio lógico. Seus colegas de ofício, como Ernest 
Hemingway ou John Steinbeck, preferem imitar a técnica do romance policial. 
Ambos se valem dos recursos da psicologia comportamental (behaviorista)” 
(SANTIAGO, 2006, p. 341). Em oposição, portanto, a uma prosa mais objetiva, 
“enxuta”, propícia para evidenciar certa ideia de “brutalidade” inerente ao 
homem9, Faulkner optará por percorrer caminho diverso: “Faulkner trata a 
brutalidade de outra forma. Ele é o detetive da intimidade caipira. Devassa-a 
para descobrir (e mostrar) seres tão complexos na sua fúria de viver quanto os 
citadinos” (SANTIAGO, 2006, p. 341). 
 Ainda segundo o crítico brasileiro, essa exploração da “intimidade 
caipira” em Faulkner aponta para duas direções: “A ignorância no universo dos 
personagens faulknerianos é um faca de dois gumes. Tanto aponta para a 
iluminação poética de raiz mítico-religiosa, como pode ainda apontar para 
formas inaceitáveis de violência contra o indivíduo e a sociedade” (SANTIAGO, 
2006, p. 342). De um lado, portanto, a ignorância dos “caipiras” que 
encontramos em seus romances traduz-se em certa “inocência poética”. De 
outro, em uma brutalidade que beira o grotesco. Em Enquanto agonizo, um 
                                                           
9 Não pretendemos, de forma alguma, com esta observação, diminuir a literatura de autores 
como Hemingway e Steinbeck, se comparados a Faulkner. Trata-se apenas de estabelecer, 
como o fez o próprio Santiago, uma diferenciação entre as soluções que cada autor encontrou 
para trabalhar com a matéria de seus textos.    
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exemplo do primeiro caso é a filosofia instintiva de Cash na fabricação do 
caixão, conforme já exposto, ou então o caráter heróico da viagem narrada. A 
respeito do heroísmo dos Bundren, Brooks observa: 
 

seremos forçados a considerar a possibilidade de que um dos 
principais temas de Enquanto agonizo – talvez o principal – 
seja a natureza do ato heróico, com uma investigação daquilo 
que o alimenta e das várias coisas que poderiam inibi-lo, 
incluindo não apenas o senso comum, o egoísmo e a covardia, 
mas também a auto-consciência romântica10 (BROOKS, 1966, 
p. 142, 143). 

 
Uma das passagens mais intensas do romance, narrada sob a 

sequência de perspectivas Darl-Vardaman-Tull, corrobora a afirmação contida 
no excerto: logo no início da jornada rumo a Jefferson, o cortejo fúnebre tem 
que atravessar um rio. A chuva forte que caíra sobre a região provoca uma 
enxurrada, tornando a correnteza violenta e derrubando a ponte que facilitaria a 
travessia. O transporte do féretro pelo rio, assim, torna-se quase impossível. 
Sem medir consequências, todavia, os três filhos mais velhos, Cash, Darl e 
Jewel, lançam-se às águas violentas, amarrando o caixão de Addie a uma 
carroça, e conseguem efetuar a travessia (FAULKNER, 2010, p. 118-130). 
Como resultado, os animais que conduziam a carroça, apesar de se debaterem 
em uma ânsia agônica por sua vida, acabam mortos, e Cash quebra a perna. 
 No que diz respeito ao outro gume da faca – a tradução da intimidade 
caipira em termos de uma brutalidade grotesca –, é preciso dizer que os 
exemplos são muito mais recorrentes. A solução vislumbrada por Anse para 
resolver o problema da referida perna quebrada de Cash é, talvez, o melhor 
exemplo: como o filho carpinteiro insiste em acompanhar seus familiares na 
jornada funerária, o pai decide “engessar” sua perna com cimento. Enquanto a 
operação é realizada, o estoicismo de Cash – narrado sob a perspectiva de 
Darl – beira o absurdo: 
 

Vardaman vai até a estrada onde cruzamos o riacho e volta 
com a areia. Ele a mistura bem devagar na espessa espiral 
dentro da lata. Volto para a carroça de novo. 
“Está bom?” 
“Sim”, diz Cash. “Eu poderia ter agüentado. Não me incomoda 
nada.” 
Soltamos as tábuas e derramamos o cimento lentamente sobre 
sua perna. 
“Com cuidado”, Cash diz. “Não deixa cair nada sobre o caixão 
se vocês conseguirem.” 

                                                           
10 “we will be forced to consider the possibility that one of Faulkner’s principal themes in As I 
Lay Dying – perhaps the principal theme – is the nature of the heroic deed, with an examination 
both of what fosters it and of the various things that would inhibit it, including not only common 
sense, selfishness, and cowardice, but romantic self-consciousness”. 
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“Sim”, digo. Dewey Dell rasga um pedaço de papel do 
embrulho e limpa o cimento de cima do caixão quando pinga 
da perna de Cash. 
“Como você está agora?” 
“Eu estou bem”, ele diz. “Está frio. Eu estou bem.” 
(FAULKNER, 2010, p. 174-175). 

 
 O resultado do ato impensado é grotesco: quando retiram o cimento, a 
perna está negra, gangrenada. E o que torna a situação mais pungente, como 
observa Santiago, é o fato de essa violência ser consequência não de uma 
maldade intencional, mas da inocente tentativa de se resolver o problema: “Na 
profundidade do equívoco assassino do pai não está a evidência da barbárie 
humana. Antes a vontade de curar pelos meios que estão a bordo da 
navegação pobre pela vida” (SANTIAGO, 2006, p. 342). E são prolíferos ao 
longo do romance os resultados horrendos dessa “navegação pobre pela vida”. 
Destaquemos apenas mais um deles: após oito dias de viagem, o cortejo 
estaciona a carroça (conduzida por novos cavalos) com o caixão de Addie nas 
ruas de Mottson, e só então nos atinge a consciência esmagadora do estado 
avançado de putrefação do cadáver, pois os habitantes da cidade começam a 
reclamar do mau-cheiro11: 
 

Foi Albert quem me contou o resto da história. Ele disse que a 
carroça estava parada na frente da loja de ferragens do 
Grummet, com as mulheres espalhadas pela rua com lenços 
presos ao nariz, e um bando de homens e rapazes de narizes 
grandes ao redor da carroça, ouvindo o xerife discutir com o 
homem. Era um homem alto e esguio sentado na carroça, 
dizendo que era uma rua pública e ele achava que tinha tanto 
direito como os outros, e o xerife lhe dizendo que ele teria que 
ir andando; as pessoas não agüentariam aquilo. Ela estava 
morta havia oito dias, Albert disse. Eles vinham de algum lugar 
lá no condado de Yoknapatawpha, tentando chegar a Jefferson 
com aquilo. Deve ter sido como um pedaço de queijo podre 
entrando num formigueiro, naquela carroça toda desconjuntada 
que Albert disse que o pessoal temia que de repente caísse 
aos pedaços antes que eles pudessem deixar a cidade, com 
aquele caixão feito em casa e outro sujeito com uma perna 
quebrada deitado num catre em cima do caixão, e o pai e um 
menino sentados e o xerife tentando fazê-los sair da cidade 
(FAULKNER, 2010, p. 170, 171). 

 
 Mais dolorosa do que a descrição da ofensa ao olfato dos habitantes de 
Mottson é a súbita consciência de que há oito dias os Bundren viajam junto de 
um caixão que guarda um corpo apodrecido, sem fazer, em nenhum momento, 
qualquer tipo de menção ao fedor insuportável que exala dele. Como já 
observamos, este é apenas mais um dentre os inúmeros momentos em que se 

                                                           
11 A narrativa, aqui, é construída sob a perspective de Moseley, um dos habitantes de Mottson. 
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evidencia a faceta brutal da inocência rude dos personagens faulknerianos. 
Como bem observa Brooks, o absurdo de tais situações revela muito do que o 
ser humano, muitas vezes de forma inconsciente, pode suportar, desafiar e 
realizar: 
 

Faulkner se preocupou, em todos os seus livros, com o que o 
ser humano pode suportar, com o que ele pode desafiar, com o 
que ele pode realizar. A história de como os Bundren 
conduziram o enterro de Addie Bundren proporciona-lhe um 
ponto de vantagem muito especial a partir do qual se pode 
contemplar a capacidade humana tanto para o sofrimento 
quanto para a ação. A aventura heróica envolve um amálgama 
de motivos e uma variedade de respostas. Há a criança que 
compreende apenas parcialmente o que está ocorrendo, e 
responde ao que está vendo com assombro e medo. Há a 
jovem mulher tão obcecada com seus próprios problemas ao 
ponto de refletir sobre a aventura apenas como uma possível 
resposta a suas necessidades pessoais. Há o parasita Anse, 
que nem mesmo sabe que está pedindo a seus filhos para 
serem heróis, e mesmo se o compreendesse, não se 
importaria. Há Darl, que sabe demais e sente demais para 
admitir algo além do medo e horror nauseantes que custam o 
ato. Há o paciente Cash, que nunca percebe que está fazendo 
mais do que seu dever sagrado. Há Jewel, talvez o membro do 
grupo que menos reflita, violento e até mesmo brutal, cujo 
heroísmo é tão puro e inconsciente ao ponto de ele nem 
perceber que se trata de heroísmo. Queima como uma chama 
limpa que se exaure no processo, sem deixar resíduos de 
fuligem12 (BROOKS, 1966, p. 165). 

 
 Tais palavras sumarizam de maneira exemplar o aflorar da intimidade 
caipira em Enquanto agonizo, e delas fazemos o epílogo deste breve estudo. 
Com base nos excertos destacados e nos tópicos desenvolvidos, procuramos 
constituir um vislumbre de como as complexidades da alma humana se 
traduzem na intrincada literatura de William Faulkner. Por meio de uma 

                                                           
12 “Faulkner has been concerned in all his books with what the human being can endure, what 
he can dare, what he can accomplish. The story of how the Bundrens managed the burial of 
Addie Bundren affords him a very special vantage point from which to contemplate the human 
capacity for both suffering and action. The heroic adventure involves a mixture of motives and a 
variety of responses. There is the child who only partially comprehends what is occurring and 
responds to what he sees with astonishment and fear. There is the young woman so much 
obsessed with her own problems that she can reflect upon the adventure only as a possible 
answer to her own need. There is the parasite Anse, who does not even know that he is asking 
his children to be heroes, and if he could understand it would not care. There is Darl, who 
knows too much and feels too much to take in more than the nauseating horror and fear that the 
act costs. There is the patient Cash, who never sees that he is doing more than his bounden 
duty. There is Jewel, perhaps the least reflective member of the group, violent and even brutal, 
whose heroism is so pure and unself-conscious that he is not aware that it is heroism. It burns 
like a clean flame that exhausts itself in the process, leaving no sooty residue”. 
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narrativa multifacetada, que versa sobre a relação entre os vivos e os mortos, o 
autor se envereda por uma reflexão profunda a respeito de nossas brutalidades 
e inocências, nossos sofrimentos e heroísmos, nossas motivações e anseios 
mais profundos. Em suma, a jornada funerária dos Bundren, calcada em um 
universo tão particular, constitui um estudo ímpar sobre a condição absurda da 
odisséia humana pela terra. 
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