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Harvey, uma comédia com raízes no folclore irlandês, baseia-se na peça de teatro 
homónima da autoria da relativamente desconhecida dramaturga Mary Chase, escrita em 
1944, em plena 2.ª Guerra Mundial. Embora seja este o contexto em que a peça é escrita, 
a história nunca menciona directamente a guerra, centrando-se na figura de um solteirão 
de meia-idade que aparentemente sofre uma alucinação: há um coelho gigante chamado 
Harvey que o acompanha para todo o lado e que se tornou o seu amigo mais próximo. 
Este ser nunca aparece explicitamente no filme, sendo invisível tanto para as 
personagens como para os espectadores. Embora Harvey seja fonte de perturbação para 
os familiares mais próximos deste solteirão, está longe de significar isso para ele, 
induzindo-lhe um estado opiáceo que desperta sensações de bondade e compaixão. Esta 
premissa poderia posicionar o filme na categoria do burlesco das comédias screwball ou 
fantásticas dos primeiros anos do cinema de Hollywood. Contudo, há algo na 
ambiguidade semi-onírica da narrativa que transforma esta comédia aparentemente 
descomprometida num comentário a vários níveis, e talvez não completamente 
intencional, à metaficção. Este aspecto, que será o foco da recensão, é mais evidente no 
filme, que usa de forma eficaz a afabilidade habitual da persona cinematográfica de James 
Stewart, do que na peça de teatro, que recorre mais frequentemente a elementos 
cómicos.     

Embora a personagem de Stewart seja inicialmente retratada como tendo capacidades 
mentais reduzidas, a condição que apresenta não é considerada perigosa, uma vez que a 
alucinação parece estar intimamente ligada ao seu ethos de atenção e boa vontade. 
Stewart é fervoroso na defesa da sua atitude em relação ao seu amigo invisível, e a 
amabilidade da sua persona cinematográfica chega aqui a roçar o delírio. Ao contrário do 
que se passa em It’s a Wonderful Life, onde a sua personagem acaba por se dissipar num 
registo desajeitado e é, de certa forma, menos ameaçadora, em Harvey, Stewart parece 
habitar um estado de transe que o coloca acima do mundo empírico, suscitando da parte 
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do espectador tanto simpatia como desconfiança. A dicção lenta e a ternura, ambas 
típicas de Stewart, dão uma aura de mistério a tudo o que diz, como se estivesse a viver 
num mundo diferente daquele em que os outros vivem, como se se tratasse de um estado 
de loucura benevolente, um mundo de sonho, concretização e summum bonum 
materializado — algo semelhante à vida eterna, longe de quezílias terrenas, sugerindo 
dessa forma a hipótese de Harvey se tratar de um ser do mundo espiritual. A sua 
compaixão característica leva os espectadores a uma aceitação da alucinação, que evolui 
da tolerância e reconhecimento da sua associação com o bem, até à admissão final com a 
apresentação de indícios empíricos irrefutáveis.

Contudo, ainda não está em causa o compromisso com uma definição. Embora no 
decorrer da história se sugira que a alucinação pode ser real, chegando-se a um ponto em 
que são dados indícios empíricos de que Harvey existe, o espectador não tem a certeza de 
estar a ser arrastado para uma alucinação colectiva, estando a ser-lhe mostrada a 
representação dessa alucinação, ou se há de facto literalidade na apresentação da 
alucinação como real. Este é, na verdade, o aspecto mais forte do filme, que é capaz de 
criar um ambiente em que tanto as personagens como os espectadores são atraídos para 
a alucinação. Enquanto o espectador permanece na ambiguidade, as personagens, que 
não são multidimensionais como nos romances psicológicos, vêem a sua 
unidimensionalidade estranhamente estilhaçada quando algumas delas, como o médico 
ou a irmã, sucumbem à alucinação, entrando no mesmo estado de beatitude. Esta 
transição da realidade para o sobrenatural assemelha-se a alguns momentos dos filmes 
de Buñuel, como em Susana, Demonio y Carne (1951), em que as personagens passam 
repentinamente de uma atitude quase assassina umas para com as outras a um estado de 
serenidade inebriada, depois de a mulher diabólica ter sido banida da casa delas. Em 
Harvey, o momento de transição não destrói a estrutura narrativa, ao contrário do que 
seria de esperar, mas ao invés permite que ela subsista alimentando-se das crenças das 
personagens, espelhando a crença ou a suspensão da descrença dos espectadores na 
história. A partir daí, o filme aposta obstinadamente na sobreposição de ficção e 
realidade, dispondo-a um nível quase consciente, embora nunca o atingindo de forma 
absoluta.

Fica então estabelecido que Harvey é uma presença ambígua e uma ficção dentro de uma 
ficção. Este mecanismo narrativo implica, embora não necessariamente, o quebrar da 
quarta parede, uma vez que a suspensão da descrença depende de uma fronteira estanque 
entre o mundo da narrativa ficcional e o mundo real do espectador. Contudo, em Harvey, 
tal não destrói a suspensão da descrença; em vez disso, intensifica-a, fazendo com que o 
mundo real do espectador seja contaminado pelo nível ficcional. Alguns exemplos 
precursores deste tipo de mecanismo na literatura, excluindo as narrações mitológicas, 
podem ser encontrados em La Vida es Sueño e The Tempest. As fronteiras entre sonho e 
realidade, mundo ficcional e mundo empírico, ficam difusas, como sugere o estranho 
estado de alheamento da personagem principal. Mas é a irmã dele que se torna o ponto 
principal da convergência dessas duas dimensões, visto que parece ser ela a ter a relação 
mais ambígua com a realidade, assumindo-a igualmente como um campo exterior 
empírico e fixo, e enquanto substância misturada com sonhos. Ao sucumbir à alucinação 
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na cena final, ela descreve a situação nos termos mais adequados, verbalizando a sua 
preferência por uma espécie de atitude wildeana para com a realidade, com ênfase na 
ilusão e composição, algo que também espelha o modo ficcional do filme.  

Torna-se óbvio que Mary Chase queria que os espectadores acreditassem em Harvey. 
Para ela, a personagem não é uma ilusão: nasce da crença. James Stewart sublinha que a 
preocupação principal de todas as pessoas do elenco do filme era acreditar em Harvey, 
tratando-o como uma presença real, de modo a transmitir isso à assistência. Embora na 
peça original se tenha tentado trazer a personagem à cena, o efeito não fora convincente: 
materializá-la acaba por destruí-la. Harvey existe somente enquanto ausência e ilusão, e 
trazê-lo à vida destruiria essas qualidades. Contudo, quando lhe são apresentados 
indícios empíricos da existência de Harvey, o espectador, colocado inicialmente no lugar 
do céptico, fica mais inclinado a acreditar que está a ser arrastado para uma ilusão do que 
a atribuir existência real à personagem. Deste modo, joga-se com a fronteira entre 
participar na suspensão da descrença com os descrentes e participar numa suspensão da 
descrença diferente e habitar a alucinação com as outras personagens que reconhecem a 
existência de Harvey. Isto pode pôr o espectador na posição em que a materialidade de 
Harvey é uma decisão exclusivamente sua, mas os indícios dados pelo final deixam 
poucas dúvidas de que Harvey está a ser apresentado como uma presença real, deixando 
o espectador a questionar-se se entrou num nível diferente da narrativa e está a cair 
mais fundo pela toca do coelho, ou se o mundo ficcional criado no início do filme 
permanece o mesmo. Esta ficção dentro de uma ficção espelha uma questão ôntica, visto 
que a mistura das fronteiras entre existência e não-existência, em jogo tanto no mundo 
ficcional das personagens como no mundo real onde o espectador se encontra num 
estado de suspensão da descrença, parece sugerir que a existência pela percepção 
também depende da imaginação, e o não-existente também é apresentado através de 
uma forma.

Tendo exposto esta estrutura, é agora adequado revelar aquilo que Mary Chase recorda 
como a sua principal fonte de inspiração para a peça: ter visto uma vizinha que tinha o 
marido e o filho ausentes na guerra. Esta foi a imagem que deu origem a Harvey: uma 
pessoa solitária rodeada de familiares próximos ausentes. Partindo daqui, Chase recorre 
ao folcore irlandês fantástico para apresentar uma comédia irónica em que o horror e a 
irrealidade da guerra salientam qualidades análogas às que podem ser encontradas no 
desejo, uma vez que tanto a beatitude alheadora experienciada por Stewart e as 
descrições que ele faz da personalidade de Harvey indicam que este ser está intimamente 
associado ao desejo e à sua concretização. Num dos momentos decisivos da história, 
Stewart relata o seu primeiro encontro com o ser, em que, antes de dizer o seu nome, 
pergunta a Stewart qual o nome que ele prefere, declarando depois da resposta que 
coincidência ser precisamente esse o seu nome. A resposta confirma, por um lado, que 
Harvey é uma alucinação, e, por outro, inviabiliza o estabelecimento de uma prova em 
contrário, visto que uma coincidência não implica uma relação de causa-efeito, embora 
não a exclua. Não se trata de um mero jogo de lógica: Harvey pertence a um mundo em 
que desejo e objecto coincidem. Uma vez que tal mundo só pode ser representado através 
da sugestão de uma presença, que depende de uma crença, da imaginação e da 
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composição, e nunca directa e literalmente, Harvey só pode ser retratado de forma 
ambígua; e enquanto o espectador e algumas das personagens têm acesso a indícios 
empíricos que apontam para a sua existência, o ser não pode existir de facto no mesmo 
nível ficcional das outras personagens. Isto faz de Harvey um mecanismo que trespassa a 
quarta parede sem a quebrar, e que cria uma ligação metaficcional entre a crença das 
personagens e a crença do mundo real dos espectadores, tornando-o uma representação 
da própria ficcionalidade. 

*Versão original da recensão em inglês. Tradução de Helena Carneiro com o autor.

  




