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envie carta ou e-mail para 
esta seção com nome 
completo, endereço e telefone. 
sem alterar o conteúdo, o 
rascunho se reserva o direito 
de adaptar os textos. as 
correspondências devem 
ser enviadas para:
al. Carlos de Carvalho, 655 
• conj. 1205 • CeP: 80430-
180 • Curitiba - Pr.
os e-mails para: 
cartas@rascunho.com.br.

apaixonada
adoro o rascunho. Conheci-o há alguns 
anos em minas gerais e desde então 
virei leitora e apaixonada pelo jornal.
Cláudia Gonçalves • Porto Alegre (rS)

Contato
apenas registrando contato, bem informal, 
parabenizo o trabalho de vocês!
Rubens CamaRGo • ViA e-mAil

drummond por vilalba
Que maravilha esse desenho do robson vilalba.
Paulo andRade • ViA FAcebook

paiol literário
Qualquer dia, terei a honra de ver de perto 
as realizações da turma do rascunho.
aPaReCida simões • ViA FAcebook

em dose dupla
acabo de receber dois exemplares do 
rascunho. fiquei muito feliz, pois estava 
com muita vontade de lê-los logo! um jornal 
com 32 páginas só sobre literatura — o 
rascunho é realmente maravilhoso. 
emy TakemuRa • ViA e-mAil

 

Competente
sou assinante do rascunho, indispensável 
suporte para quem gosta de literatura. 
Jornal sério e competente, seu conteúdo 
é simplesmente imperdível.
Telma bRilhanTe • reciFe (Pe)

tradução Como fantasia: 
mistifiCação da fiCção

F
antasiar faz parte da nature-
za humana, na forma de ver o 
mundo, na forma de ler o texto. 
Toda tradução tem um pouco de 

capricho e fantasia. Necessidade de ver o 
mesmo texto com outro olhar — não com 
o olhar do outro, mas com o seu novo 
olhar. Viver o texto velho como invenção 
sua — quebrar o molde e verter o fluido 
em novas ranhuras. 

Talvez mera repetição de um proces-
so tão antigo quanto o mundo: a busca do 
novo pela repetição. O molde do inovador 
por métodos surrados. Gastura da mente 
ao comparar o texto com antigas gravuras. 
Ilusão da repetição. Entalhes, ranhuras pe-
las quais escorrem idéias que buscam idéias 
repetidas, caminhos pré-percorridos. 

Não há abandonar o labirinto sem 
fio-guia. Não há traduzir sem trilhar ca-
minhos gastos, sulcados por tantos pas-
sos. Guias, trilhos no chão. Sinais, nada 
mais. Tudo o que atrai o tradutor à bei-
ra do abismo: velha tentação de inovar. 
Cunhar texto novo, seu. Quebrar o molde 
e enterrá-lo. Quantos não conseguiram 
fazê-lo? O crime perfeito do tradutor que 
rouba o original e o assina como seu.

Não sei nem se tentação ou simples 

inescapável atavismo. Conduta demasiado 
humana. Sonho do tradutor: ver como seu o 
texto do outro. Fantasiá-lo de suas próprias 
roupagens, modernas ou antigas. Pouco im-
porta. Importa é vivê-lo como experiência 
nova: enxergá-lo como sua própria inven-
ção. Não foi mesmo ele quem o escreveu? 
Como culpá-lo pelo sentimento mais óbvio?

Simples repetição. A ser evitada, 
talvez — como esforço sobre-humano —, 
mas no fundo irrefreável. Como palavras 
que se repetem em desordem calcada na 
ordem original. Tristes repetições em lín-
gua — como o português — que aspira à 
inovação em cada parágrafo, cada frase. 
Inovar como forma de manter distâncias 
e marcar diferenças.

Entrar no texto como quem entra na 
sala de espelhos. Repetições, imagens de 
imagens. Mistificação. Imagens que ten-
tam reproduzir imagens e, em cada refle-
xo, perdem definição. Palavras que tentam 
reproduzir palavras e, em cada tradução, 
perdem sentido. 

Inovação, fantasia. Como ler sem 
fantasiar, se a literatura nos arrasta para 
o campo da ficção? Como traduzir sem se 
fantasiar de autor? Lobo em pele de cor-
deiro, talvez. Tradução como violência e 

usurpação. Mas — não acham? — antes 
isso que expulsar o sonho de seu leito 
mais caro e natural.

A sua própria imagem refletida no 
texto de outrem. Narciso encantado. A 
perda de todos os sentidos: torpor fatal e 
fim retratado em lenda. Arrastado pelo so-
nho de um texto todo seu. Retrato seu na 
página-espelho.

Como, afinal, ver a tradução — aqui-
lo que você escreveu, com tanto sangue 
e suor — como algo alheio e antigo? Que 
não apenas pertence ao passado, mas ao 
outro. Viver o texto novo não como o in-
ventor vê seu invento, mas como o grava-
dor que reproduz sempre a mesma obra a 
partir do mesmo molde. Mago da objeti-
vidade, mas menos humano — e, princi-
palmente, menos possível.

Viver aquele texto como tela branca, 
céu vazio, em busca de pintor. Águas de-
masiado plácidas, sem mínima onda que 
perturbe e gere movimento e imaginação. 
E devanear. Devaneando, mergulhar a 
pena naquele espelho. Imprimir movi-
mento, enfim. No fim da tempestade — e 
tempestade virá — sobreviver ao texto, 
emergindo como tradutor-autor. Dema-
siado humano, simplesmente.

E
m Tom Jobim, desdobramento 
da queixa pela ausência é a má-
goa pelo desdém, como se vê em 
Desafinado: “Se você disser que 

eu desafino, amor/ Saiba que isto em mim 
provoca imensa dor” (Desafinado — Tom 
Jobim e Newton Mendonça). Por outro 
lado, nos conflitos, desentendimentos, a 
relação amorosa é posta em cheque. Po-
rém, o “eu” poético pondera e reconhece 
que os conflitos são naturais e que não le-
vam a nada: “Chegou, sorriu, venceu, de-

pois chorou/ Então fui eu quem consolou 
sua tristeza/ Na certeza de que o amor tem 
dessas fases más/ E é bom para fazer as 
pazes, mas/ Depois fui eu quem dela pre-
cisou/ E ela então me socorreu, e o nosso 
amor/ Mostrou que veio pra ficar/ Mais 
uma vez, por toda a vida/ Bom é mesmo 
amar em paz/ Brigas, nunca mais” (Bri-
gas, nunca mais — Tom Jobim e Vinicius 
de Moraes). Ao cantar a natureza, há um 
retrato pujante, as imagens são incontidas 
e intensas de regozijo contemplativo. Tom 

configura a natureza por vezes em diálogo 
aberto com as proposições românticas, de 
ver na paisagem aquilo que sobra — e não 
aquilo que falta (segundo Antonio Candi-
do, com o Modernismo não se precisaria 
mais dizer “que tudo é aqui belo e risonho: 
acentuam-se a rudeza, os perigos, os obs-
táculos da natureza tropical” — in: Lite-
ratura e sociedade, p. 120).

Continua na prÓxima edição.

tom Jobim: o amor 
e a natureza (3)

arte e letra: estÓrias

T
enho uma paixão toda 
es  pecial por contos. São 
de leitura/releitura ines-
gotável. E que gosto dá 

pegar um número qualquer da 
revista Arte e letra: estórias. Co-
meça que as capas são sempre lin-
das; o papel, uma delícia ao tato e 
à vista; as ilustrações internas, de 
um primor que a gente não se can-
sa de admirar. E aí, já tendo lido 
e relido algumas vezes os núme-
ros que tenho em casa, pego-me 
numa tarde de chuva folheando 
mais uma vez algum deles. E fico: 
“Veja só” (por isso é bom tam-
bém ser meio esquecida), “não 
me lembrava deste Bulgákov. E 
esse Vila-Matas aqui? Ora, ora, o 
Valêncio! Olha o Xerxenesky! E a 
Carola! Hmm, do D. H. Lawren-
ce não sou muito fã, mas esse é 
legalzinho. Opa, o Coetzee, ado-
ro o Coetzee: como era mesmo a 
estória? Ah, esse Buzzati aqui é 
demais”. Afora aqueles de quem 
nunca tinha ouvido falar: “E. W. 
Hornung? Serge Pey? Interessan-
te”. Isso sem falar dos tradutores: 
quanta gente ótima! Meu dia fica 
encantado, e juro a mim mesma 
que amanhã sem falta vou enco-
mendar os outros números.
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CONEXãO COM 
O PRESENTE
Partindo da premissa de que a História é a 
própria vida, a professora da uFPR Marcella 
Lopes Guimarães lança um novo olhar sobre 
as formas de conectar os fatos históricos: 
“É uma tarefa incessante educar gerações 
a buscarem em si mesmas e fora delas os 
vínculos com suas tradições, não para cultuá-
las, mas para refazer a sua trajetória”, afirma a 
autora. Capítulos de História: o trabalho 
com fontes (Aymará) será lançado no dia 14, 
às 19h30, na Livrarias Curitiba do Shopping 
Estação, em Curitiba (PR).

Já fomos bem piores
07.11.1980
Como é duro suportar o Q.I. deste país!

15.07.1981
Pena que o país não possa me acompanhar 

no meu crescimento. O país piora e eu, parado-
xalmente, melhoro, porque sei que estou na fase 
mais produtiva de minha vida. É como se eu adi-
vinhasse que tenho uma obra a ser realizada e os 
próximos dez anos serão definitivos.

21.09.1981
O presidente Figueiredo teve um enfarto na 

sexta-feira, dia 18. Soube-o em Curitiba, onde fui 
julgar prêmios de ensaios numa comissão com 
José Guilherme Merquior (agora no gabinete de 
Leitão de Abreu) e Franklin de Oliveira.

08.12.1981
No mais, é sempre um solavanco ler essas 

revistas do Brasil. um sentimento de inferiorida-
de. De fatalidade histórica. Vendo esses militares 
fazendo declarações, é difícil crer que vão entre-
gar o governo aos civis. Não há jeito. Só com a 
morte dessa geração de militares que vem dos 
anos 1920 é que poderemos avançar.

17.12.1981
Meu Deus! Como os argumentos dos mili-

tares poloneses no poder (e dos soviéticos) são 
idênticos aos dos militares brasileiros! Hoje hou-
ve na TV deles até aquela ridícula sessão de mos-
trar “material subversivo” dos sindicatos, coisa 
que estamos cansados de ver na TV brasileira.

15.01.1982
Ser do terceiro ou quarto mundo é real-

mente viver fora de foco. Mas que dói, dói.

19.03.1982
Excelente este artigo no Nouvelles Littérai-

res no qual Susan Sontag diz sobre o comunis-
mo: “Nós tínhamos medo de parecer anticomu-
nistas. Nós estávamos errados [...] O comunismo 
é o fascismo que teve êxito”. Exatamente minha 
tese, expressa em vários artigos, sobretudo na úl-
tima Isto É, na qual falo que sempre tivemos uma 
relação torta com os comunistas, com medo de 
sermos compreendidos como anticomunistas.

31.12.1982
O ano vai acabar. São 19h15. Vim da praia. 

Agora essa coisa quente dos trópicos, sensuali-
dade vazando pelos poros da tarde. Carnaval nos 
bares. Foguetes. País alucinante.

E pensar que economicamente falimos: essa 
dívida de mais de 80 bilhões de dólares. Impagá-
vel. Escândalos financeiros. Ainda ontem estourou 
o grupo Delfin de Poupança em 70 bilhões — e, às 
ocultas, o governo cobriu. E agora a Polícia Federal 
arquivando o vexaminoso processo do TRE contra 
Brizola, alegando que não há provas. Vergonha sobre 
vergonha. Deveria republicar A implosão da menti-
ra, como me sugeriu um leitor. As usinas atômicas 
com defeito e um débito de 30 bilhões de dólares. 
Todo mundo sabendo que 1983 vai ser um desastre.

25.08.1983
O país de mal a pior. Agora o JB publica 

fotos e charges: nordestinos se alimentam de 
ratos e lagartos. (Claro, não se pode generalizar, 
mas a imprensa cria fatos.) Estamos encalacra-
dos na abertura/fechadura: como um rato que 
não passa pelo buraco, coloca aí sua cabeça, e 
não passa. Entalados. Essa “abertura” não é su-
ficiente. Precisamos, urgentemente, de eleições 
diretas. Todo mundo quer isto, menos os débeis 
mentais do Planalto do SNI.

09.09.1983
O quê que está ocorrendo com este país, 

meu Deus?! Faz mais de uma semana que de-
zenas de saques contra supermercados ocorrem 
na Zona Norte do Rio. Seca braba no Nordeste, 
não chove há cinco anos; inundação e geada no 
Sul; dívida externa de 120 bilhões de dólares; as 
reservas de ouro acabando; o ouro descoberto 
em dezenas de minas se esvai; rombos financei-
ros — o último escândalo foi da Coroa-Brastel: 
$400 bilhões. Todo dia estouram financeiras. A 
inflação que o governo diz ser de 150% ao ano é 
de 300%, pois a TV mostrou ontem que é nes-
sa proporção que sobem os preços dos produtos 
básicos: legumes, carne, arroz e feijão.

E Figueiredo mudo, sustentando a política 
do Delfim. Me disse Carlos (meu irmão, diretor da 
Petrobrás) que está indo negociar petróleo lá fora, 
mas que tem que convencer os outros a receber 
daqui a seis meses. Não há lastro, não há $ para o 
petróleo, não há credibilidade do povo no sistema.

Os que estão no governo não sofrem opo-
sição (proibida). Nada que se assemelhe à feroz 
oposição que JK e Getúlio sofreram…

Quase-diário : :  affonso romano de sant’anna
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LIVRO NOVO, 
CASA NOVA
Marcelo Backes optou por uma nova 
editora para seu novo romance: apesar 
de ter publicado seus livros anteriores 
pela Record, o escritor e tradutor levou 
Morte súbita para a Companhia 
das Letras. Ainda que tenha recebido 
propostas semelhantes de outras casas, 
o autor afirma que o tratamento tem 
se mostrado mais sólido e profissional 
— além de mais “criterioso” em 
relação aos títulos que publica — na 
Companhia, e que isto se reflete no 
interesse que o romance futebolístico, 
previsto para março do ano que vem, já 
vem despertando fora do Brasil. Backes 
se junta a Miguel Sanches Neto, que 
recentemente trilhou o mesmo caminho 
entre as duas editoras, também junto à 
agente literária Luciana Villas-Boas.

QuATRO FOLHAS
uma revista digital só com textos 
de ficção inéditos para ser lida 
gratuitamente em diversos formatos — 
aliada à vontade de criar um espaço de 
publicação para escritores (iniciantes 
ou experientes), esta é a proposta da 
recém-lançada Trevo, criada pelos 
jornalistas Thiago Kaczuroski e André 
Toso e o designer Lex Designo. Com 
periodicidade bimestral, a Trevo traz 
em sua edição de estréia 12 autores 
brasileiros e ilustrações de Mariana 
Lucio. As versões para todos os gostos 
(ePub, PDF, kindle, flip e text) estão 
disponíveis em www.revistatrevo.com, 
e inéditos podem ser enviados para 
revistatrevo@gmail.com.

RASCuNHO 
EM LIVRO
Sai neste mês o segundo volume 
de As melhores entrevistas do 
Rascunho, editado pela Arquipélago 
e organizado pelo escritor e jornalista 
Luís Henrique Pellanda. A edição reúne 
entrevistas com Adriana Lunardi, 
Affonso Romano de Sant’Anna, Ariano 
Suassuna, Carlos Heitor Cony, Joca 
Reiners Terron, Marçal Aquino, 
Marcelo Backes, Miguel Sanches Neto, 
Raimundo Carrero, Rodrigo Lacerda, 
Ronaldo Correia de Brito, Ruy Castro, 
Sérgio Rodrigues, Silviano Santiago 
e Vilma Arêas, nas quais os autores 
revelam suas opiniões, métodos, 
influências e manias. Duas datas de 
lançamento já estão confirmadas: 30 de 
agosto, em Porto Alegre, na Palavraria, 
e 4 de setembro, em Curitiba, na 
Livraria Arte & Letra.

BOAS NOVAS
Duas excelentes novidades nesta edição do 
Rascunho: o escritor carioca Alberto Mussa entra 
para o nosso time de colunistas com o seu Manual 
de garimpo e o jornal estréia uma seção dedicada 
à literatura infantil e juvenil. Indo além do infinito 
rol de novidades do mercado editorial, o autor 
de O senhor do lado esquerdo dará dicas de 
grandes livros para quem gosta de freqüentar de 
sebos, em continuidade à coluna homônima que 
circulou entre 2007 e 2008 no Caderno Idéias, 
do JB. Já a seção Rabisco trará resenhas, notas e 
entrevistas na área de livros infantis e juvenis.

FESTA DO CONTO
Em sua segunda edição, o Festival Nacional do 
Conto reunirá os escritores Elvira Vigna, João 
Anzanello Carrascoza, Paulo Scott, Luiz Felipe 
Leprevost, André de Leones, Luís Henrique 
Pellanda e Ricardo Lísias em Jaraguá do Sul 
(SC), de 9 a 12 deste mês. “Pensei num evento 
intimista, e que levantasse o debate em torno 
do conto, gênero que foi banido das grandes 
editoras nas décadas de 1990 e 2000 e que 
agora retorna, com força”, define o escritor 
Carlos Henrique Schroeder, idealizador e 
curador do evento. Além dos debates, Luiz 
Ruffato dará uma oficina de contos durante o 
evento. A programação pode ser conferida em 
www.festivalnacionaldoconto.blog.com.

CARREIRA SOLO
Após 20 anos de trajetória profissional, Isa 
Pessôa leva sua experiência como diretora 
editorial da Objetiva a sua própria editora, Foz. 
Trabalhando nos formatos digital e impresso, 
com ênfase na não-ficção nacional e nos 
paradidáticos, a editora investirá em aplicativos 
de livros infantis baseados em canções de 
Chico Buarque, João Bosco e Aldir Blanc pelo 
selo Mestre-Sala. Seu rol de autores já inclui 
Ruy Castro, Paulo Scott, Tatiana Salem Levy, 
Marcelo Rubens Paiva, Nelson Motta, José 
Eduardo Agualusa e Francisco Bosco, cujo Alta 
ajuda chega às livrarias em setembro

EM EXPANSãO
Voltada à distribuição e ao varejo de livros, 
a Book Partners acaba de lançar seu próprio 
selo editorial. Livros técnicos, infanto-juvenis 
e projetos especiais são o foco da B4 Editores. 
Reunião de artigos sobre Camus, Dalton 
Trevisan, Bernardo Carvalho e Dostoiévski, 
entre outros, Paisagens interiores e 
outros ensaios, do jornalista e crítico 
Manuel da Costa Pinto, é seu primeiro 
lançamento.

OCuPAçãO 
CuLTuRAL
Com curadoria de Suzana Vargas, idealizadora 
do projeto, o Estação Pensamento e Arte vem 
promovendo atividades culturais gratuitas 
na Biblioteca Popular de Botafogo, no Rio 
de Janeiro, desde agosto de 2011. Entre as 
atrações, de todos os segmentos artísticos, 
destaque para o Leituras Imperdíveis, que 
leva mensalmente escritores para ler trechos 
de seus livros e conversar sobre as obras 
com o público. Ana Maria Machado, Carola 
Saavedra e Eucanaã Ferraz são alguns dos 
que já participaram do projeto. Neste mês, o 
convidado é o poeta André Vallias, no dia 23. 
A programação pode ser acompanhada no site 
www.pensamentoearte.com.br.

divulgação
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daniel galera

• exerCíCio estranho
Fui avisado de que teria que res-
ponder a isso [uma pergunta so-
bre a importância da literatura], 
e fiquei pensando numa resposta. 
Mas não cheguei a nada muito defi-
nitivo. Alguns autores de que gosto 
disseram algumas coisas a respeito 
do que seria a importância da lite-
ratura — que, em primeiro lugar, 
me parece uma coisa tão curiosa 
de defender, porque obviamente 
não precisa ser defendida. A gen-
te sente tão imediatamente que a 
literatura é uma coisa importan-
te, que ficar forçando nisso foi um 
exercício bem estranho para mim. 
Mas um cara que falou algo sobre 
isso — e que inclusive a gente [Ga-
lera, Daniel Pellizzari e Guilherme 
Pilla] usou como uma espécie de 
justificativa por trás da linha edito-
rial da [editora] Livros do Mal — foi 
o Georges Bataille, que tem aquele 
livro, A literatura e o mal. 

• CoMPonente Perturbador
Bataille ligava a função principal 
da literatura a um componente um 
pouco perturbador, e por isso usava 
a palavra “mal”: assuntos que são 
perturbadores — por serem inatin-
gíveis ou “sagrados”, de certa forma, 
ou por serem perturbadores por sua 
natureza mesmo —, coisas que nos 
incomodam. Na época gostei mui-
to de ler isso, porque correspondia 
um pouco ao tipo de recompensa 
que eu tirava da literatura desde 
que comecei a ler com mais força e 
a pensar sobre o que eu lia, na ado-
lescência: acessar coisas às quais eu 
não tinha acesso de outra maneira 
a não ser lendo romances, contos e 
poesias que outras pessoas, enfim, 
tinham escrito de uma forma este-
ticamente envolvente, prazerosa. E 
isso me pareceu fazer sentido. 

• a verdadeira louCura
Mas eu também não iria tão longe 
quanto o Bataille, a ponto de dizer 
que a importância da literatura está 
necessariamente ligada a isso que 
é perturbador, inacessível. uma 
coisa que a Zadie Smith e o [Jo-
nathan] Franzen, principalmente, 
falavam: a literatura no sentido de 
conectar pessoas, de ser uma forma 
de reduzir um pouco certa solidão 
essencial (ou algo assim), ineren-
te a estar no mundo. Isso não é da 
literatura, seria da arte como um 
todo, mas a literatura faz isso com 
características específicas. Às ve-
zes, eu tinha essa sensação de estar 
menos sozinho ao ler certos auto-
res. No sentido de que parecia que 
eu conhecia o autor — por exemplo, 
uma identificação de idéias, um 
agradecimento ao autor, por estar 
me proporcionando aquela experi-
ência — ou uma sensação mais di-
fusa, de estar menos desconectado 
das pessoas e do mundo em geral. 
Uma coisa difícil de definir, de tra-
tar, mas que a literatura talvez jus-
tamente preencha. Então, acho que 
é um pouco por aí. O Camus, e os 
existencialistas, falavam que a vida 
é absurda porque a gente morre. E, 
para mim, a morte, na verdade, tal-
vez seja a coisa mais factual, obje-
tiva e lógica a respeito da vida — o 
que é realmente absurdo é a cons-
ciência. O fato de que, ao contrário 
de todas as outras coisas que estão 
aí no mundo, a gente tem isso de 
sair de si mesmo: “Opa, o que está 

acontecendo aqui?”. É tão elemen-
tar que a gente não pensa sobre, 
mas é a verdadeira loucura da vida. 
E acho que a literatura acaba ser-
vindo para a gente conseguir miti-
gar isso um pouco, ou talvez explo-
rar mais a fundo a angústia de ter 
que ficar pensando, enfim, no que 
existe e no que não existe.

• guri de aPartaMento
Meus pais sempre leram bastante. 
Tinham muitos livros em casa. E 
eu fui — até hoje sou — um pou-
co introspectivo. Mas era muito 
mais quando criança, adolescente. 
Então, quando morava em Porto 
Alegre, eu era um guri mais da rua, 
saía para andar de bicicleta e tal. 
Mas morei uma parte da infância 
em São Paulo, quando tinha entre 
5 e 11 anos, mais ou menos, e nes-
sa época eu era o que se chama de 
“guri de apartamento”. Eu ficava 
em casa ouvindo os discos do meu 
pai, lendo os livros que ele tinha 
em casa. Então comecei a ler mui-
to cedo, e tinha um interesse acho 
que já natural. Não me lembro de 
meus pais chegarem: “Guri, tu tem 
que ler, é importante, veja bem”. 
Os livros estavam ali, eu os via len-
do. Presumia que o que meus pais 
faziam era uma coisa interessante, 
boa, e fui atrás. Ver aquilo, acho, 
tem um pouco a ver. E tinha um 
hábito de buscar ler coisas que não 
eram para a minha idade, então eu 
pegava os romances do meu pai.

• os Mil livros do Pai
Eu lia Chiclete com Banana e pe-
gava o Ulisses, não conseguia en-
tender nada, mas era atraído. Fui 
leitor desde muito cedo. Não tive 
que ser forçado a isso, para mim 
veio naturalmente. um [livro] que 
lembro que me marcou — não foi o 
primeiro, mas marcou — foi o Pé 
de pilão, livro infantil do Mario 
Quintana. E me lembro de come-
çar a aprender a ler com a revisti-
nha da Mônica. E depois, enfim, a 
Coleção Vagalume — nada muito 
diferente do que todas as crianças e 
adolescentes da minha época liam. 
Mas fui buscar romances. Na mi-
nha pré-adolescência já estava ten-
tando ler, enfim, livros mais adul-
tos — voltando para aquela coisa de 
que, para mim, os livros pareciam 
conter sabedorias que eu, naquela 
idade, naquele momento da minha 
vida, não poderia descobrir por 
minha própria experiência. Então, 
os livros me fascinavam muito por 
isso, aquela estante de, sei lá, mil 
livros do meu pai, eu com a noção 
de que cada um daqueles tinha 
uma coisa fantástica, desconheci-
da, que eu ia ter que viver mais 20 
anos para saber — ou que podia pe-
gar num livro. Eu me lembro desse 
sentimento. Então eu ficava me-
xendo naquela estante dia e noite.

• esCritor latente
Apesar de ler bastante, desde 
muito cedo, nem me passava pela 
cabeça ser escritor, até muito de-
pois — até os 16, 17 anos, quando 
comecei a pensar em talvez, quem 
sabe, escrever. Fiquei muitos anos 
lendo sem que a idéia de escrever 
me ocorresse. E é curioso porque 
eu estava desde o início da adoles-
cência procurando alguma forma 
de me expressar. Como era um 
cara meio introspectivo, sentia 
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ainda co-autor da graphic novel Cachalote (2010) e tradutor de diversos autores de língua inglesa. 
seu novo romance, barba ensopada de sangue, está previsto para o início de 2013. nesta 
conversa com o jornalista e escritor luís henrique pellanda, galera fala, entre outros temas, 
sobre sua trajetória como leitor, as experimentações literárias numa internet ainda incipiente 
e os desafios da escrita de Cordilheira, romance narrado por uma personagem feminina.

esse déficit de comunicação: eu ti-
nha coisas para dizer que não tinha 
traquejo ou intimidade para con-
versar com as pessoas, então aquilo 
estava sempre meio represado. Eu 
ficava imaginando histórias sem 
parar, em qualquer momento. E 
algumas ficavam às vezes anos na 
minha cabeça, evoluindo como se 
fossem um filme sendo montado, e 
incrivelmente não me ocorria que 
eu podia pegá-las e tentar me ex-
pressar através de, sei lá, um conto 
ou algo assim. Mas tentei pintar, 
fazer quadrinhos, tive vários fanzi-
nes. Depois, achei que era música, 
aí estudei violão, comecei a tentar 
compor — até conseguia fazer uma 
melodia, mas não conseguia fa-
zer a letra. Tentei escrever poesia, 
como todo mundo tenta fazer em 
algum momento — saíram atroci-
dades. uma coisa atrás da outra, 
eu fui vendo: não é isso, não é isso, 
não é isso. E parece que, meio por 
eliminação, me ocorreu escrever, 
junto com professores do colégio 
que elogiavam minhas redações. E 
foi um caso bem estranho de não 
me ligar de uma coisa que estava 
latente há muito tempo. Quando 
comecei a escrever, imediatamen-
te me senti à vontade para usar a 
linguagem escrita daquela forma, 
comecei a mostrar para um ami-
go, para outro. Acho que meus 
primeiros contos eram vagamen-
te inspirados nos contos policiais 
do [Edgar Allan] Poe. Ao mesmo 
tempo, eu tinha lido umas coisas 
do Tchekhov e, sem entender mui-
to bem o porquê, tinha achado in-
crível. Eu estava lendo os livros do 
Philip Roth na época que comecei a 
escrever também. E era uma mis-
tura de todas essas coisas, era meio 
Frankenstein, primeiros exercícios 
mesmo. Enfim: o professor elogiou, 
dei para um amigo, para outro, e a 
coisa começou a fazer sentido.

• CatÁlise
A coisa só bateu mesmo quando 
entrei para a faculdade. Tanto que, 
quando me formei no colégio, nem 
me ocorreu fazer Letras. Achei que 
ia ser designer, trabalhar com ima-
gem. Então fui fazer uma faculda-
de de Desenho Industrial, que era 
a faculdade de Design que tinha 
em Porto Alegre, na época. E meu 
pai falou: “Tenta passar na Federal 
também, faz alguma coisa, aprovei-
ta que você está com o ensino mé-
dio na cabeça, porque talvez tu não 
goste da outra faculdade e aí tu já 
passou na Federal”. E foi o melhor 
conselho que ele podia dar, porque 
fui olhar os cursos e nada me inte-
ressava. Mas olhei o currículo de 
Publicidade e tinha escrita criati-
va, fotografia, cinema. Falei: “Cara, 
alguma coisa de bom você tira. Pô, 
isso aqui é legal”. Então, saí do cur-
so de Design em dois meses e fui 
fazer Publicidade na uFRGS. Não 
gostava de publicidade, comecei a 
gostar ainda menos quando come-
cei a estudar, mas ao mesmo tempo 
tinha fotografia, cinema, disciplinas 
de roteiro, um monte de coisas que 
faziam sentido para mim porque 
trabalhavam com texto. [...] Então 
foi ali que peguei aqueles primei-
ros exercícios dos últimos anos de 
colégio e comecei a levar a sério. 
Falei: “Cara, não vou ser publici-
tário. Estou gostando de escrever”. 
Aí entra a coisa da internet, que é 

todo um capítulo à parte, mas a re-
ação de catálise, de perceber o que 
eu queria fazer da vida, ocorreu no 
primeiro ano de faculdade. Nisso 
eu já tinha 17, 18 anos.

• tirar uMa renda
O que aconteceu foi que comecei a 
publicar na internet. Publiquei meu 
primeiro livro, uma edição indepen-
dente, e a coisa da literatura come-
çou a crescer. Então, aquele melhor 
dos mundos [que seria viver de li-
teratura] foi se tornando realidade. 
E, ao mesmo tempo, comecei a tra-
duzir. Fiz minha primeira tradução 
depois que publiquei o [romance] 
Até o dia em que o cão morreu. 
Porque eu via a tradução como um 
trabalho que as pessoas começavam 
a fazer com 40, 50 anos, depois de 
muita experiência, muito estudo. 
Mas começaram a me oferecer tra-
duções e eu: “Tá, vou fazer”. Porque 
pagava. No fim, percebi que con-
seguia, tinha munição para fazer 
aquilo, entregava, os editores gos-
tavam, começou a dar certo. E era 
um trabalho realmente muito pró-
ximo da criação literária. Era a coi-
sa mais próxima possível. Não era 
escrever as minhas próprias coisas, 
mas com aquilo eu podia trabalhar, 
tirar uma renda. E a partir desse 
momento, em 2003, 2004, come-
cei a fazer essa coisa de alternar ser 
tradutor e escritor. Isso foi o que 
me sustentou por muitos anos — e 
é o que me sustenta até hoje.

• esPaço barato
A internet se popularizou no Brasil 
em 1996, coisa assim. Antes disso, 
só a usava quem usava BBS. Eu 
não era tão micreiro, mas quando 
apareceu a web, me apaixonei e ra-
pidamente percebi: “Cara, dá para 
publicar pela internet”. Não fui 
pioneiro nem nada, mas fui par-
te de uma geração de pessoas que 
começaram a se dar conta de que, 
de repente, tinha esse espaço bara-
to, fácil de usar, que qualquer um 
podia acessar de qualquer lugar 
do mundo. E a gente está falando 
de antes dos blogs, antes de tudo. 
Naquela época, eu tinha que fazer 
sites programando. Lembro que 
fiquei um feriadão em casa: baixei 
tutoriais de html e fiquei três dias 
criando sites rudimentares. Apren-
di a fazer o troço. Então eu criava 
os meus próprios sites — a prin-
cípio, sites pessoais; depois, sites 
de literatura. E aí descobri outras 
pessoas que faziam a mesma coisa, 
e fui começando a descobrir as pri-

meiras pequenas redes de escrito-
res e leitores na internet. Isso antes 
do blog. O blog apareceu em 2000, 
algo assim, e facilitou para todo 
mundo. Mas antes disso tinha que 
ter certo investimento. Eu fiz vá-
rias experiências: uma delas, talvez 
a mais ambiciosa, foi o Proa da Pa-
lavra, que era um site literário nos 
moldes de outros que eu via, prin-
cipalmente nos Estados unidos. 

• 5 mil leitores
Entrei na faculdade em 1997 e co-
nheci os amigos que participaram 
do Cardoso Online (COL). Foi a 
coisa mais forte, para mim, como 
autor, porque foi um pequeno fe-
nômeno. A gente criou esse fanzine 
por e-mail [durante] uma greve de 
faculdade: não tinha nada para fa-
zer, e um amigo nosso, o Cardoso, 
começou a mandar e-mails com “Vi 
esse filme”, e uns poeminhas, para 
uma lista de, sei lá, 50 amigos. Na 
época, eu lia outros sites, como o 
Pitchfork, que hoje é a bíblia da 
música independente. Ele existia já 
em 1997, 1998, só que era um site 
bem pequenininho. [...] E foi isso: 
a gente começou a escrever textos 
sobre música, as chamadas ego-
trips — pós-adolescentes falando 
da vida pessoal —, textos ainda ru-
dimentares, mas apaixonados, com 
muita vontade de se expor e dar a 
cara a bater. Aquele troço começou 
com 50 pessoas recebendo e, em 
questão de um ano, tinha 2 mil, 
chegou a ter 5,5 mil assinantes. 
Durou três anos. [...] Para mim, 
a importância do COL foi que, de 
uma hora para outra, eu tinha um 
público de cinco mil pessoas. En-
tão comecei a fazer contos que eu 
passava dias revisando. E comecei 
a ter o retorno dos leitores pela in-
ternet. Na época, publicar um con-
to e receber 15 e-mails era um ne-
gócio totalmente desnorteador. Era 
o pessoal mais novo, que começou 
a usar o computador mais cedo. 
Hoje todo mundo usa. Isso foi de-
pois de 2001. O blog foi importante 
porque eliminou a necessidade de 
tu saber programar: tu entrava, 
preenchia uns negócios e tinha um 
canal de publicação. Mas, antes 
disso, não era tão fácil. O Dentes 
guardados, meu primeiro livro, é 
uma seleção de contos que publi-
quei na internet. São 14 contos; 13 
publicados no COL. Então, quando 
meu livro apareceu, eu tinha cinco 
mil leitores do COL que — “Pô, o 
cara do Cardoso Online publicou 
um livrinho”. Já tinha um pequeno 

matheus dias/ rasCunho
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por eu achar que as mulheres, pelo 
menos as da minha geração, que 
estavam à minha volta, eram um 
assunto mais interessante naquele 
momento do que os homens, que 
estavam mais ou menos na mesma. 
Eu via as mulheres com conflitos 
novos, tormentos novos, sonhos 
novos: “Pô, isso é matéria mais in-
teressante para escrever do que o 
mesmo cara que vai ao bar, bebe e 
não está nem aí”. Então comecei a 
focar na idéia de uma personagem 
feminina, e acabei indo para o tópi-
co mais específico, dentro da temá-
tica feminina, da gravidez, da mu-
lher moderna. Porque a Anita é uma 
anti-heroína, uma guria que, contra 
as expectativas da geração dela, das 
amigas dela, resolve que quer ter 
um filho e pronto. É uma coisa até 
forçada, mas ela tem esse aspecto 
de anti-heroína um pouco simbóli-
co, então pesei a mão mesmo.

• voz FeMinina
É verdade, eu escrevi isso aí [“Quis, 
inclusive, fazer frente a uma certa 
voz feminina homogênea e enfado-
nha que assombra muitos roman-
ces narrados por mulheres, não 
importa o gênero do autor”, trecho 
de texto de Daniel Galera sobre a 
escrita de Cordilheira, publicado 
no Suplemento Pernambuco]. Eu 
não sei se consigo definir [o que é a 
voz “enfadonha”]. Eu talvez possa, 
no máximo, torcer para que as pes-
soas entendam do que estou falan-
do. Talvez eu não saiba dizer isso 
em termos de “vamos destrinchar 
o estilo”. Não tenho capacidade 
intelectual, talvez, para fazer isso. 
Mas quando comecei a pesquisar 
para escrever o Cordilheira, falei: 
“Caralho, vou ter que escrever em 
primeira pessoa um livro narrado 
por uma mulher. Não vai ter jeito”. 
Então, acabei decidindo que isso 
ia ser necessário, e fiquei “cheio de 
dedos”, como se diz. E li alguns li-
vros, reli ou lembrei de outros que 
já tinha lido, de autoras femininas e 
personagens femininas. E comecei 
a ouvir mulheres falando, porque a 
personagem era jovem. Então eu ia 
à Mercearia, lá em São Paulo, sen-
tava numa mesa cheia de mulheres 
e ficava ouvindo. Essa é a pesqui-
sa possível. Tentando transformar 
isso em texto, comecei a perceber 
que na verdade não havia motivo 
para ter nenhuma diferença subs-
tancial no discurso interno de um 
personagem masculino e feminino. 
Tu tem que saber como esse per-
sonagem se comporta, tu tem que 

público e, quando o livro chegou, 
ele não caiu de paraquedas. Criei 
um público leitor inicial — peque-
no, mas interessado — na internet. 

• tosCaMente
A Livros do Mal nasceu no espírito 
do próprio Cardoso Online. Ela foi 
feita por três colunistas do COL: eu, 
o Guilherme Pilla e o Daniel Pelli-
zzari. O Pellizzari é escritor. O Pilla 
também escrevia — muito bem, 
por sinal; acho que agora parou, 
mas é um artista plástico brilhante. 
Não era um plano, não tinha uma 
justificativa intelectual, não tinha 
ambições comerciais, era simples-
mente: escrevemos, queremos fazer 
livros e, aparentemente, temos os 
meios para fazê-los. Por que não 
fazer desse jeito? Era uma tentação 
muito grande. O Pellizzari tinha um 
conjunto de contos que achava que 
podia virar um livro. Eu achava que 
tinha também. Então a gente bo-
lou um plano assim: vamos editar 
nossos próprios livros, os dois pri-
meiros, criar um selo editorial inde-
pendente. A gente se inspirou muito 
— isso é importante dizer — na Ci-
ência do Acidente, do Joca Terron, 
que nos antecedeu em um ou dois 
anos, e foi para mim a editora inde-
pendente mais importante da época, 
não só pelo que ele publicou, mas 
por sua influência. Era o Pellizzari 
quem conhecia a Ciência do Aci-
dente. Ele me mostrou e disse: “Va-
mos fazer uma coisa parecida com 
isso, mas do nosso jeito”. Aí nasceu 
o projeto da Livros do Mal. O COL 
estava terminando nessa época. A 
gente inscreveu um projeto numa 
linha de financiamento que tem na 
prefeitura de Porto Alegre, chama-
da Fumproarte. Pedimos dinheiro 
para a impressão dos dois livrinhos. 
Ganhamos. E aí foi isso: eu editei os 
livros no Pagemaker, em casa, tos-
camente, ligando para amigos meus 
que trabalhavam em agência de pu-
blicidade: “Como é que eu faço para 
puxar uma régua?”. Era um negócio 
meio que de guerrilha total. O Pilla 
fez as capas, eu tive que aprender a 
escanear na resolução certa. Tinha 
tempo para isso. 

• Mãos de Cavalo
Eu não tinha a ambição manifes-
ta de escrever um livro de geração 
como acho que é, por exemplo, O 
encontro marcado, um livro que 
para mim foi importante, inclusive. 
Jamais teria a ousadia de achar que 
um livro meu fosse ser considerado 
isso. E eu não ouvi [chamar Mãos 

apoio

de cavalo de romance de gera-
ção] muitas vezes, pessoalmente — 
ou talvez eu bloqueie caso ouça —, 
mas acho que, conforme o tempo 
passa, começo a entender melhor a 
dimensão que o livro talvez tenha. 
Porque, na época, eu estava tão en-
volvido com escrevê-lo, querendo 
dar o melhor de mim e assustado 
com o resultado que isso poderia 
ter, que talvez eu tenha ficado um 
pouco amortecido com o que foi 
essa recepção. Ao longo do tem-
po, comecei a ter sinais disso. Por 
exemplo, o Antônio Xerxenesky, 
amigo meu, um escritor de que 
gosto muito. Eu o conheci anos 
depois de publicar Mãos de cava-
lo, e ele me falou: “um dos livros 
que me influenciou foi Mãos de 
cavalo”. E eu olhava para o cara: 
para mim, ele era um colega, quer 
dizer, alguma coisa parecia não fe-
char — mas foi o que ele disse. E 
fui entendendo que, de fato, para 
algumas pessoas, o livro tinha um 
pouco esse aspecto. Não acho que 
seja tão forte quanto O encontro 
marcado — ou talvez isso acon-
teça com o tempo. Não gosto mui-
to de especular sobre isso. O que 
quero dizer é que, do meu ponto 
de vista, é um pouco difícil enxer-
gar a real dimensão do quanto o 
livro é apreciado ou não.

• Fugir do ConForto
Depois de Mãos de cavalo, tinha 
a questão do amadurecimento. “Li-
vro maduro” e tal. Eu não gostava 
da palavra. Parecia que eu tinha 
chegado a um “estado ideal” da li-
teratura. Eu via o Mãos de cavalo 
como um elo ainda inicial de uma 
coisa que podia melhorar muito, 
ganhar outros caminhos. A coisa 
da maturidade batia estranho para 
o meu ouvido. Então, havia a idéia 
de fazer um livro que tratasse, na 
própria trama, e explicitamente, da 
questão do limite entre real e fic-
ção, entre vida pessoal e literatura, 
ao mesmo tempo confrontando um 
pouco essa impressão de maturida-
de. Pensei: “Vou fazer um livro que 
saia um pouquinho do que costu-
mo fazer, talvez um pouquinho ex-
perimental, e que trate dessa coisa 
metaliterária de forma mais explí-
cita”. Aí começou a surgir o perso-
nagem da Anita [de Cordilheira]. 
E aí entra outra coisa que influen-
ciou: a vontade de escrever um 
livro inteiro do ponto de vista de 
uma mulher, não necessariamente 
em primeira pessoa. Também para 
fugir de uma zona de conforto, e 

apresentação realização

saber aspectos da vida dele que 
são condicionados pelo gênero — 
existem alguns —, mas, para além 
disso, não existe uma sensibilidade 
específica de ver o mundo que vá 
se refletir de forma consistente no 
estilo de uma mulher narrar uma 
história. E quando me dei conta 
disso, falei: “Vou escrever como eu 
acho que a Anita escreve — eu estou 
enxergando ela na minha frente”. E 
as mulheres que conheço não estão 
vendo as coisas sempre de maneira 
sutil, poética — muitas vezes, a nar-
rativa muito metafórica que se atri-
bui a personagens femininos acaba 
criando esse estilo homogêneo. Eu 
pensava que isso, na realidade, não 
é tão assim. Tive a impressão de que 
havia certo estilo literário feminino 
que era um pouco uma ilusão cole-
tiva. Enfim, tem muitos bons livros 
e bons autores que iriam se encai-
xar nisso, mas esse discurso homo-
gêneo como uma coisa que precisa 
ser respeitada na hora em que um 
homem vai escrever do ponto de 
vista de uma mulher, não. Isso eu 
aboli. Por isso a Anita saiu com essa 
voz um pouco diferente. Alguns lei-
tores se incomodam, dizem: “Pô, 
mas uma mulher não diria isso, às 
vezes ela parece um pouco mas-
culina”. Eu a acho perfeitamente 
verossímil, porque tem mulheres 
que pensariam isso. Aí também 
tem depoimentos de leitoras que 
dizem: “Cara, eu penso assim”, ou: 
“É igual a uma amiga minha”. Não 
foi um tiro na água total. O livro 
divide as pessoas nesse sentido do 
discurso da personagem. Não foi 
uma coisa absurda o que pensei em 
fazer. Disso tenho certeza. E é isso, 
ela fala os palavrões dela. Agora, 
o que exatamente forma esse dis-
curso, eu não tenho capacidade de 
destrinchar aqui para vocês. Com 
alguma sorte, alguns vão visualizar 
isso que estou tentando transmitir. 
Para mim, fez sentido na época.

• aMor e ódio
Eu gosto muito de traduzir. [...] Mas 
acho cansativo. E acho que acaba 
competindo com o trabalho de es-
crita da minha própria obra. Não te-
nho energia para traduzir várias ho-
ras por dia e depois jantar ou tomar 
um café e voltar para o computador. 
Eu não consigo. Considero sobre-
humano, embora saiba que tem au-
tores que fazem isso. Para mim, não 
rola. Então, se pego uma tradução 
que tem um prazo apertado, se es-
tou trabalhando num conto ou num 
romance, esquece. No máximo, eu 
o abro de vez em quando, para fi-
car com ele rodando na cabeça o 
tempo inteiro — quando vou nadar, 
por exemplo. Mas não estou ali, tra-
balhando no texto. Não me sobra 
energia. A tradução exige bastante, é 
uma imersão também, comparável à 
da escrita criativa. Traduzir é como 
fazer uma leitura ultraprofunda e 
refinada da obra que se está tradu-
zindo, e a gente aprende com isso. 
Tenho a sorte de conseguir traduzir, 
na maioria dos casos, autores de que 
gosto. Então isso acaba sendo um 
exercício prazeroso, e um aprendi-
zado. Mas tem esse elemento que 
às vezes incomoda, a competição 
com a minha escrita. É uma relação 
de amor e ódio, de necessidade e de 
paixão ao mesmo tempo. 

• CHutaraM os baldes
Acho que não existe necessidade de 
“resgatar” nenhum gênero literário 
hoje em dia. Se existe uma carac-
terística na literatura contemporâ-
nea, é que tudo está aí. Tem gente 
fazendo de tudo. Inclusive realismo 
fantástico. Não consigo identificar o 
gênero que talvez seja o “mais rele-
vante” ou que “incorpore as questões 
do nosso tempo”. O efeito do que se 
chama pós-modernidade na lite-
ratura foi meio que isso: chutaram 
todos os baldes, e todas as referên-
cias estão aí, tudo imediatamente 
acessível com uma pesquisa rápida. 
E aí, o que tu vai fazer? A grande 
questão da literatura contemporâ-
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Às vezes, eu 
tinha essa 
sensação de 
estar menos 
sozinho ao ler 
certos autores. 
no sentido de 
que parecia que 
eu conhecia 
o autor ou 
uma sensação 
mais difusa, de 
estar menos 
desconectado 
das pessoas 
e do mundo 
em geral.”

nea é: com tanta possibilidade, vou 
fazer o quê? A resposta está sempre 
numa investigação introspectiva. 
O escritor que tiver necessidade de 
incorporar elementos fantásticos na 
sua literatura vai fazer isso porque é 
a maneira com que ele vai conseguir 
dizer o que precisa dizer. Não é por-
que precisamos resgatar. A questão 
não é intelectual. Hoje, o que guia 
o estilo de um autor é a resposta 
a uma necessidade íntima de ex-
pressão. Como consigo processar o 
mundo em linguagem? Quer dizer, 
existe uma maneira. E estilos, gê-
neros e modos de escrita infinitos à 
disposição. Então, nenhum gênero 
está em risco — ou talvez todos es-
tejam, ao mesmo tempo.

• Histórias longas
A gente precisa, na vida cotidiana, 
ter a capacidade de construir his-
tórias compridas, complexas, em 
que as coisas estejam conectadas 
sutilmente e se alonguem. Porque 
nossa noção do que foi nosso passa-
do, nossa noção de identidade, do 
que a gente quer para o futuro, são 
histórias construídas — e longas. Se 
a gente ficar operando só no senti-
do muito imediato, não funciona. 
E talvez a gente ainda se apegue 
às narrativas longas. As séries de 
televisão talvez se encaixem nisso 
também. Os episódios são curtos, 
mas as séries vão e vão, e as pesso-
as lembram lá do seu início. A ca-
beça da gente naturalmente busca a 
dispersão. A gente fica procurando 
interpretar tudo ao mesmo tempo, 
e a nossa capacidade de interpretar 
histórias longas, ou de construir his-
tórias longas, é aprendida. Por isso 
temos que lê-las. A gente tem que 
ter essa capacidade. É uma coisa 
adquirida e exercitada. A gente não 
larga do romance grande, como lei-
tor ou como escritor, eventualmen-
te, porque instintivamente sabe que 
precisa ter essa capacidade. Então, 
as narrativas longas resistem em 
algumas formas — e o romance 
talvez seja a principal delas. E é a 
única coisa que, por um momento, 
achei que devesse ser protegida. 
Tipo: “Vamos escrever romances 
compridos, gurizada, porque isso aí 
não pode sumir”. Mas não, ele está 
muito bem. Está bem demais.

• inFinito
Acabei de terminar um romance 
[Barba ensopada de sangue]. 
Fiquei um mês e meio revisando 
o troço, totalmente estricnado. Aí, 
quando terminei, eu estava assim: 
“Puta, ficou massa”. Nos outros 
dias, antes de mandar aos edito-
res, falei: “Vou deixar descansar 
um pouco”. Imprimi em papel, 
para reler trechos, e aí começaram 
a aparecer coisas que – “não, não 
está pronto”. Mas, ao mesmo tem-
po, não posso ficar trabalhando 
nisso para sempre. Então, mandei 
para o editor. E enquanto ele esta-
va lendo, comecei a mudar coisas. 
Quer dizer, eu estava satisfeito com 
o livro esse tempo todo, mas tu co-
meça a desconfiar, sabe? É aquela 
desconfiança saudável, que é bom 
sempre ter e que no processo de 
edição vai te possibilitando melho-
rá-lo ainda mais. Mas é confuso. 
Envolve muita coisa. Fiquei quatro 
anos escrevendo esse último livro. 
E, de repente, a coisa está pron-
ta. Teve um dia de vazio bem for-
te. No dia em que mandei o livro 
para o editor, fiquei duas horas em 
casa, sentado, sem vontade de fa-
zer nada. Mas a boa notícia é que 
ainda tenho que pensar um pouco 
no livro por mais uns meses, pois 
ainda vou ter que mexer nele um 
pouquinho. Então nunca acaba. E 
depois tu vai publicar e vai, talvez, 
reler e vai achar que podia ter es-
crito diferente. E ao mesmo tempo 
vai ficar orgulhoso de si mesmo. 
Acho que nunca termina.
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A
o iniciar o romance Ca-
derno de ruminações 
com um instigante e du-
vidoso “se”, o escritor 

Francisco J. C. Dantas mostra, de 
cara, o perfeito domínio da técnica 
narrativa, que se torna ainda mais 
sólida ao longo do texto, sobretudo 
naquilo que chamamos de interação 
entre a psicologia do personagem 
e a montagem da história: “Se não 
houvesse perdido a própria clínica e, 
dois meses adiante, não se deixasse 
arrebatar por Analice, a história de 
doutor Otávio Benildo Rocha Ven-
turoso seria outra”. Embora, inicial-
mente, o texto apresente-se na apa-
rente terceira pessoa e no pretérito 
perfeito, com passagens no presente 
do indicativo, o capítulo de abertu-
ra apresenta o monólogo interior 
do embriagado Dr. Otávio Benildo 
Rocha Venturoso, atormentado pelo 
fracasso profissional e pelo amor 
brutal da bela Analice. 

Parece maluquice falar em 
monólogo numa narrativa em ter-
ceira pessoa. Só que não é uma 
terceira, mas uma falsa terceira 
pessoa, porque o texto esconde a 
primeira pessoa que, na verdade, 
conta a história. É uma técnica so-
fisticada e o “se” revela, certamente, 
o estado de embriaguez em que se 
encontra o personagem. E se assim 
começa o capítulo, assim também 
ele termina. Ao lado disso, há uma 

linguagem arcaica que, a princípio, 
atormentou a crítica brasileira. Mas 
não se pode haver romance em que 
o personagem se distancia de sua 
própria linguagem. Ela é arcaica 
para um personagem arcaico, den-
tro de uma técnica revolucionária. 
Ponto para Francisco Dantas.

A mudança do tempo verbal 
do pretérito perfeito para o presen-
te do indicativo ocorre, justamente, 
quando se fala do hábito do Dr. Ro-
chinha de beber à noite depois de 
um dia de fracassos e lamentações: 
“Altas horas, ainda tentara sem su-
cesso a ioga — mas não conseguiu 
relaxar. Como último recurso, ata-
cou o infalível Old Parr em doses 
agressivas, que lhe provocaram um 
mal-estar agravado, horas depois, 
em prolongada indisposição que 
logo desaguaria na enxaqueca costu-
meira. (...) Afinal, veio o derradeiro 
cochilo, do qual ele sai às braçadas 
numa névoa trevosa, talvez devido 
ao ouvido que, apertado contra a 
fronha do travesseiro, lhe afogava a 
cabeça com zumbidos. A ressaca lhe 
revira as entranhas (...)”. 

Destaque-se ainda que o jogo 
dos tempos verbais possibilita as os-
cilações dos personagens, próprias 
da embriaguez. O pretérito, pela sua 
própria natureza, distancia não só 
a narrativa, mas também a ligação 
entre leitor e personagem. Já o pre-
sente do indicativo aproxima, outra 

vez, o personagem do leitor, e deixa 
a narrativa mais forte, mais “nos 
olhos”. Aí está a função dos tempos 
verbais e o seu segredo, de forma que 
se esclarece a diferença entre narrar 
e mostrar. Na pele do personagem, 
o texto mostra as suas sensações, e 
não só conta. O leitor vai e vem com 
o personagem, até que, no final, o 
“se” retorna, de forma a intensificar 
a embriaguez do Dr. Rocha Ventu-
roso. Nesse sentido, observamos 
que o autor mantém o ritmo narrati-
vo, mas altera os andamentos, o que 
é outra conquista técnica. 

Quanto à linguagem, o narra-
dor oculto, que pode ser o próprio 
Dr. Rochinha, em terceira pessoa, 
possui o que já chamamos de intera-
ção. usasse outra linguagem, Dantas 
estaria traindo o romance e o perso-
nagem. Daí frases como estas: “Isso 
com o gravame de ser um madurão 
celibatário, bom de ter juízo, com ida-
de em que o calor da mocidade devia 
andar pacificado”, “Desde então em 
luta com as mesmas cavilações daí 
provenientes, têm lhe faltado tirocí-
nio e sangue-frio para administrar 
essa situação complicada”. 

O segundo capítulo começa, 
então, com um texto firme e decidi-
do. Substitui o indeciso “se” por um 
presente do indicativo provocante 
— apesar de adversativo — e por 
outro “se”, afirmativo. (Rochinha 
se demora debaixo do chuveiro, 

mas o conforto não lhe chega para 
as entranhas pisadas. E, outra vez, 
a linguagem vem em socorro do 
personagem: “Numa palavra, tem 
acolhido esta cadeira e a escrivani-
nha como impávidas relíquias que 
testemunham os seus desgastes. 
Talvez estejam aí apenas porque 
por uma razão obscura teimam em 
consolá-lo de que alguma coisa des-
sa torta vida pode ser duradoura”.) 

Mas acima de tudo está a 
grandeza desse personagem elogio-
samente arcaico, oscilante nas suas 
queixas mas convencido de suas 
decisões, ao lado desta cadeira que 
não é apenas um móvel, mas teste-
munha viva de sua passagem pelo 
mundo da ficção e pela vida, com 
certeza. A sensação de monólogo 
interior em falsa terceira pessoa — 
portanto, em primeira — consolida-
se justamente no instante em que 
surge a cadeira, porque é aí que 
ocorrem as danações psicológicas 
de Rochinha, este personagem que, 
“sendo um cidadão de vida limpa, 
de linha de conduta impecável, pre-
sumia-se que, de tanto andar den-
tro das regras, fosse, como é de pra-
xe, coroado por um destino exitoso. 
Mesmo porque, já tendo muita es-
trada, chegou à faixa dos cinqüenta 
com um saldo bastante invejável”. 

A partir do terceiro capítulo se 
desenvolve a atividade profissional 
de Rochinha, até começar a derroca-

da, seguida da paixão avassaladora 
por Analice. Revela-se que, apesar 
de turrão e silencioso, Rochinha é 
extremamente vaidoso e amostrado, 
conforme a linguagem do persona-
gem. E, mais do que tudo, desastra-
do nos negócios. Planejara uma vida 
de grande êxito profissional, mas era 
desastrado. Era movido pelo impul-
so, mas silencioso em certo período 
da vida. Até conhecer completamen-
te a desgraça, viveu momentos deli-
cados, mesmo quando reconhecia 
os dramas familiares, dizendo: “o 
remédio para se aturar a vida é se-
pultar o passado”. E o passado es-
tava sempre próximo dele, um dia 
depois, talvez menos. Porque tudo 
era sempre motivo de arrependi-
mento, de remorso, de agonia. Daí 
pode-se afirmar que vivia cercado 
de mentiras e ilusões. De crenças. 
Isto é: daquilo que imaginava acre-
ditar para desacreditar logo depois. 
Este incrível Rochinha carrega 
consigo ainda outros personagens 
— Adamastor, por exemplo —, que 
dividem a grandeza do romance.

nota

o texto diante da força de cada 

palavra foi publicado originalmente 

no jornal pernambuco, editado 
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CirCuito 
FeCHado
ricardo ramos
globo
152 págs.

:: mauríCio melo Júnior
 brasília – df

u
m contista por exce-
lência. Embora tenha 
publicado romances, 
no velas, memórias e até 

livros infanto-juvenis e ensaios, foi 
no conto que Ricardo Ramos pro-
moveu todo o esmero de sua lin-
guagem. Depois de uma breve, mas 
incompreensível, ausência das li-
vrarias, suas obras voltam a circular 
e podem ser mensuradas em sua in-
discutível importância. Nesta volta 
surgem, pela Globo, os livros Gra-
ciliano: retrato fragmentado, 
originalmente lançado em 1992, no 
qual faz um autobiográfico relato 
da convivência com o pai, o escri-
tor Graciliano Ramos, e Circuito 
fechado, livro de contos lançado 
em 1972 que marca uma inovação 
estilística em sua narrativa.

soCiedade
enCurralada
No início da década de 1970 

vivia-se o começo do que se conven-
cionou chamar de boom do conto. 
Na esteira de contistas já consagra-
dos, como Dalton Trevisan, Lygia 
Fagundes Telles, Rubem Fonseca e 
o próprio Ricardo Ramos, vem toda 
uma geração de novos: Ignácio de 
Loyola Brandão, João Antônio, 
Sérgio Sant’Anna, Roberto Drum-
mond. Definitivamente, o discurso 
se urbaniza e se adensa na denún-
cia social. A exploração, no entan-
to, já não se faz sobre operários 
ou antigos camponeses, migrantes 
forçados. A própria situação de des-
controle urbano é que gera misérias 
e desestruturações humanas.

Em outras palavras, a cidade 
que se molda a partir de mudanças 
na condição humana, ou mesmo do 
ouro falso vendido pelo discurso 
da modernidade urbana em con-
traponto à barbárie campesina, se 
mostra com força e coerência nesta 
nova literatura. Interessante é no-
tar que, no entanto, ainda se vivia 
uma evolução marcada de sutilezas. 
Os ecos da tradição campestre ain-
da resvalam, mesmo timidamente, 
sobre estes novos personagens. 

Com Circuito fechado, Ri-
cardo Ramos quebra todas as amar-
ras passadistas. Ainda hoje seu dis-

curso é inovador, pois desce à alma 
da cena urbana que se construía e, 
de certa forma, ainda molda nossos 
costumes atuais. Em um dos contos, 
Volta de viagem, o escritor chega a 
antecipar o deslumbre vazio, as fu-
tilidades e a xenofilia nascente que 
assolam os cidadãos que se inaugu-
ram. De volta de uma longa viagem 
em redor do mundo, um casal reúne 
amigos para falar das maravilhas es-
trangeiras e exibir os slides de suas 
vivências. Mesmo a decepção com 
Londres se estabelece num protesto 
contra o antigo. E neste ponto até a 
Argentina e o México parecem ma-
ravilhosos mundos renovados.

O leitor, de fato, está diante 
do diálogo submisso com o mundo 
sonhado. Tudo rescende novidade, 
e cultuar o moderno é quase uma 
ordem. No conto Entrevista com 
História, este deslumbramento 
dos personagens se transforma no 
gesto de curvar-se ante o superior: 
ainda somos um povo subdesen-
volvido que precisa olhar outras 
gentes com olhos de aprendiz. É o 
componente de ironia que perpassa 
todo o livro ao apontar as fragilida-
des deste suposto rumo ao futuro.

É um jogo de vaidades e ilu-
sões. Como em Retrato sonoro, 

mais do que simplesmente ir ao 
mundo, é preciso importar suas 
maravilhas, mostrar aos selvagens 
que existe vida além da mediocri-
dade. E novamente recaímos nas 
sutilezas do riso. O ridículo de to-
das estas situações mostra que a 
falta de autenticidade e de respeito 
a si próprio são fatores determi-
nantes à condição do oprimido. 
Esta sociedade encurralada é que 
sobressai em cada um dos contos.

Neste ponto Ricardo Ramos 
envereda por um universo com o 
qual tinha intensa intimidade: o 
consumismo. Sua condição de pu-
blicitário o fazia ver o mundo com 
olhos preocupados. O crescente 
distanciamento entre a essência es-
piritual e a condição das aparências 
que ele insiste em mostrar não pode 
ser lido como um protesto vazio. O 
contista tinha consciência da força 
de sua obra e sabia como registrar, 
expondo ao ridículo, cada passo 
desta falsa evolução. Como no an-
tigo samba de Lupicínio Rodrigues, 
todos seguem para o inferno em 
busca de luz, que de fato é baça.

ForMas inovadoras
A síntese de um país, enfim, 

é o que Ricardo nos mostra, e nela 

coloca um povo unificado pela per-
plexidade e a impossibilidade de re-
ação diante de fatos incontestes. um 
dos contos, Modelo 19, é todo escrito 
neste clima de aparente desordem, 
mas de fato retrata este homem novo 
e perdido em suas esperanças e con-
dições. “Eu, Irineu de Paula e Silva, 
nortista, gaúcho, mineiro, me de-
claro paulista para o que der e vier.” 
Este Irineu, como todos os outros 
seus semelhantes, tem necessidade 
de se inserir na nova vida, mas não 
consegue se livrar da carga de tradi-
ção que traz na cabeça e no peito. 

Este estranho exílio é descri-
to de maneira lírica e dolorida num 
dos mais belos contos do livro, Asa-
branca, no qual um homem, Seve-
rino, na madrugada de uma grande 
cidade, escuta no rádio um Caetano 
Veloso cantar, do exílio, o baião de 
Luiz Gonzaga como uma despedi-
da ou um abraço à solidão imposta. 
Isso o abate, pois se vê como espe-
lho do outro. É a dolorida situação 
que o deprime, que o entrega de 
vez à condição de inadaptado, de 
permanente estrangeiro.

O mergulho neste tempo que 
se anuncia torna a violência gratui-
ta, ainda tímida, uma recorrência 
no texto. Coluna sem assinatura é o 
conto onde melhor ela aparece, mas 
ainda cercada pela ingenuidade que 
marcava, de certa forma, uma mar-
ginalização tímida, sem as determi-
nantes da crueldade. Ou seja, já ali se 
anunciava onde iriam cair todos os 
esforços da urbanização impensada.

A modernidade inventiva ex-
plode na seqüência, com cinco tex-
tos inquietantemente inovadores. 
Todos tirados do cotidiano, de situ-
ações corriqueiras, são contados de 
maneira requintada. No primeiro 
deles, basta listar objetos para que 
o leitor visualize todas as situações 
vividas. “Chinelos, vaso, descarga. 
Pia, sabonete. Água. Escova, creme 
dental, água, espuma, creme de bar-
bear, pincel, espuma, gilete, água, 
cortina, sabonete, água fria, água 
quente, toalha.” Assim, vai dando 
ao leitor o direito de imaginar todos 
os aprisionamentos de um homem 
que vive a intensidade de sua rotina. 
Brilhante e até hoje inovador.

uma linguagem forte, um tex-
to elegantemente irretocável, um 
escritor por excelência.

o autor
riCardo raMos

nasceu em palmeira dos 
índios (al) em 1929. além 
de escritor, foi jornalista, 
publicitário e professor 
universitário. estreou na 
literatura em 1954 com 
o volume de contos 
tempo de espera. 
publicou, entre outros, 
terno de reis, 
toada para surdos 
e o sobrevivente. 
faleceu em são paulo 
em 1992, aos 63 anos.

treCHo
CirCuito FeCHado

“o filho calou-se. o pai 

ficou olhando para ele, 

vendo no seu rosto uma 

sucessão  de crianças 

que foram crescendo, 

crescendo, se 

transformando no rapaz 

de barba alourada. ainda 

com traços infantis, mas 

já na intransigência do 

homem. ali próximo 

e no entanto quieto, 

fechado, resistindo. não 

pode ao menos sorrir. 

porque de repente o 

sentiu afastado perdido.

reprodução: aCervo família riCardo ramos
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os servos da morte
manual de garimpo : :  alberto Mussa
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A 
cena se passa em torno 
da mesa. O velho cego 
e os quatro filhos, todos 
homens. A refeição é ten-

sa. Paulino Duarte, o velho, inter-
roga um dos filhos, Quincas. Não 
concorda que ele traga uma mulher 
para casa. As peles são escuras; os 
rostos, duros; as mãos, calejadas. 
As palavras são ditas lentamente. 
Tudo pesa. Tudo é muito grave.

Para Paulino, a mulher de 
Quincas traz à lembrança um passa-
do nebuloso, que ele precisa ocultar. 
Os filhos, todos muito rudes, não 
compreendem o pai. Não compre-
endem por que o pai tanto teme Ân-
gelo, o quinto filho, ausente da ceia. 
Não compreendem sobretudo o 
mistério que cerca a morte da mãe.

É com mais ou menos essa 
mão que Adonias Filho abriu Os 
servos da morte, seu romance 
de estréia, em 1946.

Adonias nasceu em 1915, no sul 
da Bahia, na zona do cacau. Mas a 

paisagem cacaueira é apenas um ele-
mento incidental, que dá mais som-
bra às cenas — cheias de latidos fe-
rozes, gritos lancinantes, corredores 
escuros, lama, umidade, relâmpagos, 
ruídos cavos de árvores caindo.

São os instintos humanos 
mais elementares que movimen-
tam as personagens de Os servos 
da morte. Elisa, a mulher de Pau-
lino, se casa para resolver o proble-
ma financeiro da família. Depois 
de anos suportando a brutalidade 
excessiva do marido (que, órfão, 
criou-se entre cães de caça), vendo 
os filhos crescerem como herdeiros 
legítimos da ferocidade paterna, 
concebe uma grande vingança — 
vingança essa que, após sua morte, 
será realizada por Ângelo, o caçula.

Esta é, digamos, a vingan-
ça central. Mas todo o romance 
é uma trama de vinganças. A at-
mosfera é de loucura e de ódio; as 
personagens são violentas, passio-
nais; e parecem acossadas por um 

destino mau, uma danação.
São essas as característi-

cas, associadas à linguagem so-
lene do livro, que aproximam a 
ficção de Adonias das tragédias 
gregas e de algumas passagens do                           
Velho Testamento.

Com Os servos da morte, 
Adonias Filho contribuiu de forma 
decisiva para uma das maiores cria-
ções ficcionais da literatura brasi-
leira: o sertão. Poucos escritores de 
temática urbana — com suas perso-
nagens médias e desajustadas, seus 
enredos vazios de ação — alcan-
çaram o vigor e a originalidade do 
chamado regionalismo, de que não 
se pode excluir Guimarães Rosa.

Tenho por mim que é justa-
mente por constituir um mundo 
arcaico, antropologicamente disso-
nante do universo “civilizado” (não 
dou a esse termo nenhum valor es-
pecial), que as possibilidades lite-
rárias do sertão se ampliam muito.

Adonias compreendeu isso 

muito bem. Seus livros, orgânica e 
estilisticamente semelhantes, estão 
entre os melhores da ficção univer-
sal: Memórias de Lázaro (histó-
ria de um homem que volta a um 
vale semi-selvagem para retomar a 
história trágica do pai); Corpo vivo 
(romance de um menino que escapa 
de uma chacina e se torna depois um 
grande vingador); As velhas (saga 
de Tonho Beré, que parte por ordem 
da mãe para buscar os ossos do pai, 
morto 20 anos antes); ou até mesmo 
O forte, que — embora se passe na 
cidade — tem o mesmo clima miste-
rioso e trágico dos outros.

Os servos da morte, com 
uma apresentação de Afrânio Couti-
nho, integrou a antiga coleção Pres-
tígio, da Ediouro. Esta edição é mui-
to fácil de encontrar nos sebos, a um 
preço médio de R$ 7. Conheço ain-
da edições da Difel e da Civilização 
Brasileira, feitas entre 1975 e 1986. 
Também não são difíceis de achar e 
não podem custar mais de R$ 20.

nota

o texto acima foi publicado em 28 

de abril de 2007 na coluna Manual 

de garimpo, que circulou entre abril 

de 2007 e abril de 2008 no Caderno 

idéias do extinto Jornal do brasil. 

na próxima edição, alberto mussa 

escreve sobre os caboclos, de 

valdomiro silveira.

arQuivo arCaiCo

roça barroCa
Josely vianna baptista
Cosac naify
152 págs.

:: luiz guilherme barbosa
 rio de Janeiro – rJ

P
elo modo como se cons-
trói, pode-se dizer que o 
novo livro de poesia e tra-
dução de Josely Vianna 

Baptista, Roça barroca, utiliza o 
método Haroldo de Campos — o 
que, aliás, é mencionado pela pró-
pria Josely no texto introdutório 
ao livro, intitulado “Nota da autora 
sobre as palavras azuis celestes”. A 
poeta curitibana, reconhecida pela 
qualidade de suas traduções de im-
portantes obras da literatura his-
pano-americana e cuja poesia foi 
reunida em 2007 no volume Sol 
sobre nuvens, da coleção Signos 
— criada e por muitos anos dirigida 
por Haroldo de Campos —, tradu-
ziu para este novo livro os três pri-
meiros poemas dos cantos míticos 
dos indígenas da etnia Mbyá-Gua-
rani, tais como foram registrados 
pelo antropólogo paraguaio León 
Cadogan na década de 1940. 

Essa experiência tradutória — 
um “exercício escritural”, nas pala-
vras da poeta — prolifera-se em três 
outros tipos de texto presentes no 
volume: o Breve elucidário esclare-
ce ou comenta termos ou trechos do 
texto original, registrado no dialeto 
mbyá da língua guarani; o breve en-
saio Em busca do tempo dos longos 
sóis eternos dedica-se a esclarecer 
a cosmovisão dos Mbyá em relação 
ao espaço que habitam; e a seção 
Moradas nômades traz 30 poemas 
de Josely de algum modo relaciona-
dos com a experiência tradutória.

Enquanto o ensaio e o eluci-
dário procuram intensificar nossa 
experiência de leitura e releitura 
dos cantos sagrados que foram tra-
duzidos, de modo a inventar nossa 
aproximação de uma língua e de 
uma cultura a que não temos aces-
so, os poemas inscrevem uma ten-
são no livro, pois descentralizam a 
tradução: ao se inserirem no mes-
mo livro que esta, encenam uma 
espécie de inoculação de traços da 
cultura mbyá-guarani nos versos 
em português da poeta brasileira, 
cuja identidade se encontra em 
trânsito e cujo olhar transfigura-se 
diante das coisas simples.

rumo ao exílio
O atrito entre os poemas 

de Josely e suas traduções — que 
constitui a força deste livro que 
amalgama antropologia e poesia — 
é proporcionado pelo interesse em 
textos originários. Ao explicitar a 
metodologia utilizada para a tradu-
ção como um conjunto de “compen-
sações” na língua de chegada em 
resposta às perdas de recursos do 
texto original que a reescritura em 

outra língua provoca, Josely invoca 
como “excelente exemplo de tradu-
ção criativa” um dos três volumes 
de tradução de trechos da Bíblia 
por Haroldo de Campos, publicados 
entre 1990 e 2004: Bere’shith: A 
cena da origem (1992).

Interessa ressaltar como uma 
concepção tradutória moderna, 
que visa produzir um poema autô-
nomo em relação ao original, con-
vive com a procura por “cenas de 
origem” de culturas que, diferen-
tes, nos constituem. Assim, tanto a 
tradução dos poemas bíblicos e da 
Ilíada (2001-2002) por Haroldo, 
quanto as novas traduções de Jo-
sely respondem à demanda de uma 
poesia que se escreve sobre os ar-
quivos da modernidade — que são, 
também, arquivos do arcaico.

No ensaio publicado em 1984 
chamado Poesia e modernidade: 
Da morte do verso à constelação. 
O poema pós-utópico, Haroldo de 
Campos justifica da seguinte ma-
neira a tradução como “dispositi-
vo crítico indispensável” da poesia 
contemporânea: “a admissão de 
uma ‘história plural’ nos incita à 

apropriação crítica de uma ‘plurali-
dade de passados’, sem uma prévia 
determinação exclusivista do futu-
ro”. O grifo do termo “crítica” é aí 
decisivo para se considerar os limi-
tes dessa poesia, pois se trata me-
nos de um conceito do que de um 
lugar de fala capaz de produzir, por 
mecanismos singulares — e, por 
isso, vários —, escrituras em crise.

Mas então qual é a crise que se 
lê em Roça barroca? Os três can-
tos lindíssimos dos Mbyá-Guarani 
traduzidos por Josely sugerem, en-
tre outros, um itinerário que deslo-
ca o leitor para um espaço de exílio. 
No primeiro dos cantos, chamado 
Os primitivos ritos do colibri, lê-
se, em dado momento, a imagem 
para uma indagação fundamental 
do homem em relação à criação que 
há poucas semanas ocupou o noti-
ciário em sua — não menos bela — 
versão científica, com o achado do 
bóson de Higgs. Sobre o que havia 
antes da criação, o canto fala:

Nosso Pai Ñamandu, o primeiro,
antes de desdobrar de si seu céu
não se viu entre a treva,
ainda que o sol não existisse.
A luz de seu próprio coração o re-
velava;
seu sol era
o saber contido em seu ser-de-céu. 

Em lugar da partícula de Deus 
a dar peso às coisas, o saber divino 
é comunicado aos homens a dar 
peso ao mundo por meio do vento 
ancestral que “já existia” antes da 
criação: “esse vento primeiro em 
que Nosso Pai viveu/ sempre vem 
outra vez/ no fim do inverno”. 

A extrema sutileza da tradu-
ção de Josely aparece nestes últi-
mos versos, cujas sílabas principais 
são compostas por consoantes “so-
pradas”, chamadas de fricativas: 
viveu, sempre, vem, vez, fim, inver-
no. O vento das sílabas constitui 
uma compensação da tradução do 
mesmo modo que o vento do fim 
do inverno constitui uma espécie 
de compensação da perda do saber 
divino, o “ser-de-céu”. O homem, 
ser de Terra, encontra-se exilado 
deste saber; conforme o terceiro 
dos poemas, chamado A primeira 
Terra, nesta não se encontra “o 
verdadeiro”: “agora em nossa Ter-
ra/ só resta seu reflexo”.

reflexos do saber
Os mecanismos de compen-

sação da tradução visam reescrever 
em língua portuguesa o mito mbyá-
guarani. Se lembrarmos a persistên-
cia mencionada quanto à tradução 
das cenas de origem de diversas cul-
turas, podemos dizer que, por meio 
do exercício tradutório, buscam-se 
compensações originárias. Há um 
lugar qualquer nesses poemas tra-
duzidos que mobiliza a poeta a pro-
liferar a tradução para outras produ-
ções, como os ensaios e os poemas 
de Moradas nômades, como se o 
original traduzido de língua estran-
geira duplicasse o saber divino do 
qual o cantor indígena se exilou mas 
teima em refletir em seu canto.

Embora os poemas compos-
tos por Josely resultem dessa ope-
ração de proliferação da tradução, 
eles guardam uma diferença funda-
mental em relação a todos os outros 
textos presentes em Roça barro-

ca, inclusive os cantos traduzidos. 
Essa diferença pode ser observada 
nas duas vezes em que se mencio-
na uma observação acerca dos in-
dígenas feita pelo primeiro jesuíta 
português a chegar aqui. Padre Ma-
nuel da Nóbrega afirmou em 1549: 
“Aqui poucas letras bastam, pois 
tudo é como papel em branco”. No 
breve ensaio presente no livro, a 
tradutora considera com razão essa 
afirmativa o resultado da ignorân-
cia em relação à “riqueza sutil” dos 
mais de mil povos indígenas que 
habitavam a terra descoberta.

No entanto, no poema que 
abre a série Moradas nômades, cha-
mado exercício espiritual, a mesma 
frase é inserida como epígrafe, e a 
imagem do papel em branco, tão in-
sistente na poesia moderna, torna-
se o espaço propício à viagem tradu-
tória empreendida pela poeta: 

risco
no portulano
da areia
o roteiro do error
(do latim errore):
viagem sem rumo 
e sem fim,
como a dos ascetas
e dos apaixonados,
fadados ao êxtase
e ao naufrágio

Tudo isso indica que há uma 
diferença de estatuto entre o dis-
curso crítico e o poema, pois cada 
um lida com os textos arquivados 
pela história de maneira diversa. 
Parece que o ensaio reescreve a 
história tal como ela já foi conta-
da, corrigindo o ponto de vista do 
outro com base em outros pontos 
de vista, ao passo que o poema 
reinscreve a história e, de alguma 
maneira, a recomeça ao deus-dará 
— “o roteiro do error”. O poema a 
reinscreve, pois, em lugar de cor-
rigir, rasurar, queimar arquivos ou 
produzir palimpsestos, ele desloca 
os começos, embaralha os tempos.

Esta, aliás, é a organização de 
diversos poemas do livro, nos quais 
apenas os últimos versos revelam 
aquilo de que, desde o começo, se 
dizia, embaralhando o ordenamento 
da linguagem: “sue/ o secor do poço/ 
soe/ o oco do cepo brote/ o bulbo do 
fruto/ vente/ o pólen poento/ (ven-
tre)”. Assim, embora se preservem 
diferenças claras entre os textos que 
compõem Roça barroca, tradu-
ção, ensaio, poema e mito ocupam 
o espaço de um mesmo livro — que 
possui ainda apresentações de Luis 
Dolhnikoff e Augusto Roa Bastos e 
capa de Miguel Rio Branco — cuja 
estrutura é poética. Por ser poética, 
Roça barroca empreende uma fi-
lologia dos arquivos arcaicos.

a autora
josely vianna 
baPtista

nasceu em 1957, em 
Curitiba (pr). é poeta e 
tradutora. publicou ar, 
Corpografia e a reunião 
sol sobre nuvens, 
além de ter traduzido, 
entre muitos outros 
livros, Paradiso, de 
lezama lima, e Poesia, 
de Jorge luis borges.

divulgação: nego miranda

o autor
adonias FilHo

adonias aguiar filho nasceu 
em itajuípe (ba), em 27 de 
novembro de 1915. em 1936, 
transferiu-se para o rio de 
Janeiro, onde atuou como 
jornalista, crítico literário e 
escritor. publicou mais de 
20 livros, entre romances, 
novelas, ensaios e infantis. 
foi eleito em 1965 para a 
Cadeira nº 21 da academia 
brasileira de letras. faleceu 
em 2 de agosto de 1990.
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aMar, verbo ateMPoral
Celina portocarrero (org.)
rocco
240 págs.

a coletânea de poemas que 
versam sobre o amor, organizada 
pela poeta e tradutora Celina 
portocarrero, traça um panorama 
da poesia brasileira, ao reunir 50 
poemas de autores clássicos, 
nascidos entre 1623 e 1897, e 
mais 50 inéditos, de autores 
nascidos entre 1936 e 1989. 
ao final da leitura, o leitor 
perceberá que o amor não 
envelhece e está sempre atual.

entre o treM 
e a PlataForMa
lucimar mutarelli
prumo
160 págs.

laura é uma personagem 
contraditória, carente, desprotegida 
e cruel. sua rotina monótona do 
trabalho para casa é esmiuçada 
nesta obra, que se passa no 
metrô de são paulo e lá foi 
inteiramente escrito pela autora. 
as observações que conduziu 
em seu próprio itinerário foram 
determinantes para a construção 
de cenas e personagens do livro.

a globo da 
rua da Praia
José otávio bertaso
globo livros
334 págs.

originalmente publicado em 
1993, o livro resgata a história da 
editora globo de porto alegre, 
que inovou o mercado editorial 
brasileiro nos anos 1930 e 1940, 
ao publicar grandes nomes da 
literatura mundial, como Joyce e 
proust, além de nacionais, como 
erico verissimo. tudo isso apesar 
de estar localizada à margem dos 
grandes centros, rio e são paulo.

o segredo e 
outras Histórias 
de desCoberta
lygia fagundes telles
Companhia das letras
96 págs.

a experiência do amadurecimento 
é o fio condutor dos cinco contos 
da escritora aqui reunidos, 
escritos em fases distintas de sua 
carreira. os narradores, crianças 
ou adolescentes, meninos ou 
meninas, deparam-se com a 
descoberta do amor, a frustração 
perante um segredo de família 
e o contato com a morte.

então, é isso?
José marins (org.)
araucária Cultural
224 págs.

o livro reúne 50 contos de dez 
escritores paranaenses: a. a. 
de assis (maringá), Consolação 
s. buzelin, fabiano Wunder, 
fernando buzzá machado, 
Joana rolim, José marins, lila 
tecla, lygia l. dos santos, 
regina bostulim e susan blum 
(todos de Curitiba). as idades 
vão do jovem iniciante ao 
escritor veterano, compondo 
um painel do conto paranaense.

tHiago barbalHo vai 
Para o Fundo do Poço
thiago barbalho
edith
104 págs.

terceiro volume da Coleção Que 
viagem, o livro de estréia do autor 
conta a história de um garoto 
atormentado e que passa as férias 
trancado em casa. a recente 
perda de seu porquinho-da-índia 
e problemas na relação com a 
mãe e o padrasto farão com que 
ele cave um buraco no quintal e 
esconda-se juntamente com seu 
animal de estimação enterrado.

a suPerFíCie 
da soMbra
tailor diniz
grua
160 págs.

a avenida internacional separa 
as cidades de poblado oriental 
e passo do Catí, e também 
o brasil do uruguai. é para lá 
que antônio se dirige, a fim de 
conversar com a mãe. Chega 
para seu funeral. mais que 
uma fronteira entre países, o 
autor explora o limite entre luz 
e sombra, dúvidas e certezas 
e narradores diversos.

aQueles livros 
não Me iludeM Mais
Cícero belmar
a girafa
80 págs.

lidas separadamente, as dez 
narrativas que compõem esta 
obra podem ser tomadas como 
contos. lidas em seqüência, porém, 
assumem o papel de capítulos 
e transformam o livro em uma 
novela. brincando com o conceito 
tradicional de gêneros literários, 
o autor constrói uma história que, 
nas palavras dele, pertence ao 
gênero da “diversidade literária”.

antologia do teatro 
brasileiro (séCulo 
xix) – Comédia
alexandre mate e pedro 
m. schwarcz (orgs.)
penguin-Companhia
480 págs.

apesar de desdenhada por críticos, 
intérpretes e mesmo autores, a comédia 
consolidou-se desde o século 19 
como a vocação maior da dramaturgia 
nacional. esta antologia reúne, entre 
outras, a farsesca comédia de costumes 
de martins pena, o vaudeville burlesco 
de Joaquim manuel de macedo e a 
ironia elegante de machado de assis.

bem-vindo
org.: fabrício Carpinejar
bertrand brasil
126 págs.

antologia de histórias 
fictícias sobre dez cidades 
brasileiras de nomes curiosos 
e misteriosos, como são José 
dos ausentes, espera feliz e 
saudades. entre os autores, 
nomes como altair martins, 
luiz ruffato, marçal aquino 
e João Carrascoza tecem 
narrativas que privilegiam o 
interior e o desconhecido, para 
atrair a sanha do viajante.

prateleira : :  naCional
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• Quando se deu conta de que 
queria ser escritor?
Quando eu tinha nove anos e Manuel 
Bandeira tossiu em cima de mim.

• Quais são suas manias e ob-
sessões literárias?
Escrever livros que a minha família 
não leia.

• Que leitura é imprescindível 
no seu dia-a-dia?
A rua. 

• Quais são as circunstâncias 
ideais para escrever?
Sem incenso.

• Quais são as circunstâncias 
ideais de leitura?
Quando estou feliz leio para ficar 
triste.

• O que considera um dia de 
trabalho produtivo?
Quando rasgo tudo o que escrevi 
naquele dia. 

• O que lhe dá mais prazer no 
processo de escrita?
A reescrita.

• Qual o maior inimigo de um 
escritor?

inQuérito : :  marCelino Freire
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da tosse de bandeira

O preço de seu livro.

• O que mais lhe incomoda no 
meio literário?
O vinho branco e o patê de fígado. 

• Um autor em quem se deve-
ria prestar mais atenção.
Aquele meu amigo que ficou de 
fora da Granta. 

• Um livro imprescindível e 
um descartável.
A Bíblia, imprescindível e descar-
tável.

• Que defeito é capaz de destruir 
ou comprometer um livro? 
um autor mala.

• Que assunto nunca entraria 
em sua literatura?
O assunto.

• Qual foi o canto mais inusita-
do de onde tirou inspiração?
Da merda da inspiração.

• Quando a inspiração não 
vem...
Eu pego um táxi.

• O que é um bom leitor?
Aquele que só lê o que quer. 

• O que te dá medo?
Tenho medo do meu fígado. 

• O que te faz feliz?
A solidão. 

• Qual dúvida ou certeza guia 
seu trabalho? 
A dúvida é minha única certeza.

• Qual a sua maior preocupa-
ção ao escrever?
Terminar logo para poder ir fazer 
outras coisas.

• A literatura tem alguma obri-
gação?
Com o Diabo, talvez.

• Qual o limite da ficção?
O que vem antes do ponto final.

• O que lhe dá forças para es-
crever?
Saber que eu sou um covarde.

• Se um ET aparecesse na sua 
frente e pedisse “leve-me ao seu 
líder”, a quem você o levaria?
Ao Chocottone.

• O que você espera da eterni-
dade?
Nenhuma resposta.

p
ernambucano de sertânia, MarCelino Freire nasceu em 20 de março de 
1967. passou pelo recife. e desde 1991 reside em são paulo. Começou a escrever 
para o teatro, trabalhou como bancário e chegou a iniciar a faculdade de letras 
na universidade Católica de pernambuco, sem concluí-la. participou da oficina de 

criação literária do escritor raimundo Carrero e publica seus dois primeiros livros de forma 
independente: acrústico, em 1995, e eraodito, em 1998. dois anos depois, publica angu de 
sangue, livro de contos que o lançaria na cena literária contemporânea. vence o prêmio Jabuti 
de 2006 por Contos negreiros e organiza a antologia os cem menores contos brasileiros 
do século. em 2006, criou a balada literária, evento que reúne escritores nacionais e 
internacionais no bairro paulistano da vila madalena. seu livro mais recente é amar é crime, 
lançado em julho de 2011 pelo coletivo edith, do qual faz parte. nesta divertida conversa, 
freire deixa claro seu traquejo de “micro contista” em respostas breves, porém afiadas. 

renato parada/divulgação
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E
xcêntrico e híbrido, Os 
sertões, de Euclides da 
Cunha, assemelha-se ao 
mostrengo de Fernan-

do Pessoa, que se ergue a voar na 
“noite de breu”, em pleno oceano, 
e circunda a nau do explorador, in-
terrogando-o: “Quem é que ousou 
entrar/ Nas minhas cavernas que 
não desvendo,/ Meus tectos negros 
do fim do mundo?”. E a reação do 
leitor, ao se deparar com o grosso 
volume e seu texto muitas vezes 
excessivamente rebuscado, quase 
sempre não corresponde à do na-
vegante que enfrenta a terrível cria-
tura — “Aqui ao leme sou mais do 
que eu:/ Sou um povo que quer o 
mar que é teu [...]” —, pois se tor-
nou comum a desistência logo às 
primeiras páginas, quando o inex-
perto marinheiro se depara com 
descrições topográficas e geológicas 
que parecem conduzi-lo ao abismo, 
e não à passagem do Bojador.

O desejo euclidiano de erigir 
uma obra total pagou o preço da 
desmesura, semelhante aos perso-
nagens mitológicos julgados por 
sua hybris. Mas o livro, que veio à 
luz em 1902, continua a merecer 
atenção — cuidadosa e necessária. 
Em relação a Os sertões é preciso 
distanciar-se das leituras fossiliza-
das, pois excessivamente laudati-
vas, capazes somente de coroar a 
obra com jaculatórias, segundo o 
feliz ensinamento do seu principal 
estudioso contemporâneo, Leopol-
do Bernucci, no evento Euclides da 
Cunha 360º, realizado em 2009. O 
pesquisador, aliás, salientava o fato 
de, no Brasil, cultuar-se esse autor 
controverso que, ao invés de ser en-
deusado, deveria ser debatido. Práti-
ca, completa Bernucci, fruto de uma 
cultura em que não se aprende a ler 
de maneira compenetrada e crítica, 
na qual o fascínio pela palavra escri-

Combate 
interminável

leitura de os sertÕes é um 
empreendimento árduo, mas páginas 
memoráveis sobressaem em meio 
aos excessos e ao ensaio histórico

ta se sobrepõe à sua compreensão.
Tais cuidados fazem-se ainda 

mais necessários quando recorda-
mos a melhor biografia de Euclides 
da Cunha, escrita pelo norte-ameri-
cano Frederic Amory (que analisei 
neste Rascunho em janeiro de 
2010). Para o autor de Euclides da 
Cunha: uma odisséia nos trópi-
cos, a leitura proveitosa de Os ser-
tões exige isolar o valor estilístico 
dos erros geográficos e das análises 
deterministas e racistas. A força da 
narrativa supera, é verdade, em inú-
meros trechos, o conteúdo analítico 
datado; mas não podemos esquecer 
as sábias observações de Gilberto 
Freyre, para quem Euclides está 
“perigosamente próximo do precio-
so, do pedante, do bombástico, do 
oratório, do retórico, do gongórico, 
sem afundar-se em nenhum desses 
perigos: deixando-o apenas tocar 
por eles; roçando por vezes pelos 
seus excessos; salvando-se como 
um bailarino perito em saltos-mor-
tais, de extremos de má eloqüência 
que o teriam levado à desgraça lite-
rária ou ao fracasso artístico”.

Há quem prefira alimentar 
opinião mais radical, como Roberto 
Schwarz, que critica, ao falar de Eu-
clides e Raul Pompéia, a “monstru-
osa salada que junta naturalismo e 
parnasianismo, écriture artistique 
e racismo científico, eloqüência 
épica e terminologia técnica”. Para 
Schwarz, a “prosa franca e espiritu-
osa” de Helena Morley (em Minha 
vida de menina), “inimiga de afe-
tações de superioridade” e livre das 
“alienações ideológicas e artísticas”, 
encontra-se num patamar superior 
ao de Os sertões. Trata-se, sem 
dúvida, de uma “dialética envene-
nada”, mera provocação, como ali-
ás já anunciava o próprio título da 
entrevista, de 1997, em cujo corpo 
encontramos as citações. 

Na verdade, guarda mais ra-
zão Franklin de Oliveira, no ensaio 
Um problema de ontologia lite-

rária, presente em Euclydes: a 
espada e a letra. Ao recuperar o 
histórico dos termos phantasia e 
imaginatio, passando por Leonar-
do da Vinci — para quem a ciência 
era “uma segunda criação realiza-
da pela fantasia”, pois “a criação 
artística contém todas as formas 
que estão na natureza e as que não 
estão” —, o estudioso maranhense 
demonstra que, para Euclides, “a 
fantasia é o fermento, a levedura 
das criações artísticas e científi-
cas”. Ainda que, páginas depois, 
Franklin acabe por acorrentar Os 
sertões à categoria de “ensaio de 
crítica histórica”, comparando-o, 
de forma absurdamente exagerada, 
a Johan Huizinga (O outono da 
Idade Média) e Jacob Burckhar-
dt (A cultura do Renascimento 
na Itália), a intuição do ensaísta 
plantou boa semente: a base de Os 
sertões é a fantasia — e o livro, de 
fato, está recheado de ficção.

Misterioso deFunto
um dos trechos mais belos e 

instigantes de Os sertões é Higrô-
metros singulares, no qual Euclides 
apresenta a “secura da atmosfera”, na 
região de Canudos, por meio de uma 
cena perturbadora. O leitor acaba 
de enfrentar as páginas iniciais de A 
Terra, primeira parte do livro, e en-
contra-se dividido entre abandonar o 
volume ou seguir em frente. É a rea-
ção natural de quem, não sendo ge-
ólogo, pergunta-se o que significam, 
por exemplo, “assomadas gnáissicas 
caprichosamente cindidas em pla-
nos quase geométricos, à maneira de 
silhares”. Ele percebe, graças a seu 
instinto panglossiano e à eufonia, a 
relativa beleza de dizer que

Pelas abas dos cerros, que tu-
multuam em roda — restos de ve-
lhíssimas chapadas corroídas — se 
derramam ora em alinhamentos re-
lembrando velhos caminhos de ge-
leiras, ora esparsos a esmo, espessos 

lastros de seixos e lajes fraturadas, 
delatando idênticas violências. 

Mas questiona-se se poderá 
suportar a descrição de “cristais de 
feldspato”, “estratos de um talcoxis-
to”, “formações silurianas”, “cacho-
pos de quartzito” e quejandos. Nesse 
momento, quando suas vísceras co-
meçam a gemer, salva-o da escuri-
dão o narrador, abraçado à tarefa de 
explicar as características climáticas, 
mudando subitamente a inflexão da 
voz para torna-se íntimo, lírico:

Percorrendo certa vez, nos fins 
de setembro, as cercanias de Canu-
dos, fugindo à monotonia de um ca-
nhoneiro frouxo de tiros espaçados e 
soturnos, encontramos, no descer de 
uma encosta, anfiteatro irregular, 
onde as colinas se dispunham circu-
lando um vale único. Pequenos ar-
bustos, icozeiros virentes viçando em 
tufos intermeados de palmatórias 
de flores rutilantes, davam ao lugar 
a aparência exata de algum velho 
jardim em abandono. Ao lado uma 
árvore única, uma quixabeira alta, 
sobranceando a vegetação franzina.

Nesse cenário idílico, no qual 
“icozeiros virentes viçando em tufos 
intermeados de palmatórias de flores 
rutilantes” explodem não só graças 
ao brilho que ofusca, mas à alitera-
ção da frase, um soldado “descansa-
va... havia três meses”. A antinomia 
dos elementos seduz. Passadas de-
zenas de páginas em que o linguajar 
técnico enfastiava, no centro do jar-
dim luxuriante surge o morto:

Morrera no assalto de 18 de 
julho. A coronha da Mannlicher es-
trondada, o cinturão e o boné joga-
dos a uma banda, e a farda em ti-
ras, diziam que sucumbira em luta 
corpo a corpo com adversário pos-
sante. Caíra, certo, derreando-se à 
violenta pancada que lhe sulcara a 
fronte, manchada de uma escara 

euClides da Cunha por osvalter

preta. E ao enterrar-se, dias depois, 
os mortos, não fora percebido. 

A cena, trágica, tem uma be-
leza que atordoa. Ali está o defunto, 
protegido pela longa sombra do sol 
poente, “braços largamente abertos, 
face volvida para os céus”. Euclides 
acrescenta o comentário enternece-
dor: “O destino que o removera do 
lar desprotegido fizera-lhe afinal 
uma concessão: livrara-o da promis-
cuidade lúgubre de um fosso repug-
nante [...]”. E prolonga nossa pena 
por meio de uma sugestiva ampli-
ficação: “[...] e deixara-o ali há três 
meses — braços largamente abertos, 
rosto voltado para os céus, para os 
sóis ardentes, para os luares claros, 
para as estrelas fulgurantes...”.

As linhas finais servem não 
só à comprovação científica da “se-
cura extrema dos ares”, mas acres-
centam caráter filosófico ao texto. 
O narrador contrapõe uma nota de 
enlevo à sua constatação, lacônica 
e aguda, colocada entre travessões, 
sobre o fim da matéria, como se a 
degradação invulgar daquele corpo 
pudesse fugir à lei universal:

E estava intacto. Murchara 
apenas. Mumificara conservando 
os traços fisionômicos, de modo a 
incutir a ilusão exata de um luta-
dor cansado, retemperando-se em 
tranqüilo sono, à sombra daquela 
árvore benfazeja. Nem um verme 
— o mais vulgar dos trágicos ana-
listas da matéria — lhe maculara 
os tecidos. Volvia ao turbilhão da 
vida sem decomposição repugnan-
te, numa exaustão imperceptível.

São trechos desse tipo, nos 
quais a fantasia estraçalha o ensaio 
histórico, que justificam a leitura 
de Os sertões. E o colocam bem 
acima do livro pueril de Helena 
Morley — e de grande parte da li-
teratura produzida no Brasil até o 
início do século 20. 
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“À tarde ou durante 

o dia, nos raros 

momentos em que se 

atreguavam os assaltos, 

alguns se distraíam 

contemplando o arraial 

intangível. lá se iam, 

então, cautelosamente, 

desenfiando-se pelo 

viés das encostas, 

alongando as distâncias, 

para atingirem com 

resguardos um ponto 

abrigado qualquer de 

onde o distinguissem a 

salvo. perturbavam-se-

lhes, então, as vistas, 

no emaranhado dos 

casebres, esbatidos 

embaixo. e contavam: 

uma, duas, três, quatro 

mil, cinco mil casas! 

Cinco mil casas ou mais! 

seis mil casas, talvez! 

Quinze ou vinte mil 

almas — encafurnadas 

naquela tapera 

babilônica... e invisíveis.

Esse trecho encerra também 
uma característica misteriosa. 
Como afirmei em meu blog, em 
2006, considero Higrômetros sin-
gulares uma espécie de paráfrase 
do poema Le dormeur du val, de 
Arthur Rimbaud. A semelhança en-
tre os textos é fascinante, inclusive 
se utilizarmos a tradução impecável 
de Ivo Barroso. Em Euclides, “um 
velho jardim em abandono”, com 
uma “árvore única, uma quixabei-
ra alta, sobranceando a vegetação 
franzina”; em Rimbaud, “um re-
canto verde onde um regato canta/ 
doidamente a enredar nas ervas 
seus pendões/ De prata”. No brasi-
leiro, “o sol poente desatava, longa, 
a sua sombra pelo chão”; no fran-
cês, “o sol, no monte que suplanta,/ 
Brilha: um pequeno vale a espume-
jar clarões”. Se o soldado, em Os 
sertões, tem “os braços largamen-
te abertos, rosto voltado para os 
céus, para os sóis ardentes, para os 
luares claros, para as estrelas fulgu-
rantes...”, no poema ele apresenta a 
“boca aberta, fronte ao vento,/ [...] 
estendido sobre as relvas, ao relen-
to,/ Branco em seu leito verde onde 
chovia luz”. Luz que fulge na “flores 
rutilantes” de Euclides. Este fala da 
“ilusão exata de um lutador cansa-
do, retemperando-se em tranqüilo 
sono”; no poema, o verbo dormir 
surge duas vezes. A transposição me 
parece clara. Euclides tirou o solda-
do do vale verdejante de Rimbaud 
e colocou-o entre seus “icozeiros vi-
rentes”, também num vale, descrito 
no seu estilo algo hiperbólico.

A similaridade me encanta. 
Leopoldo Bernucci já demonstrou 
(em A imitação dos sentidos) as 
relações intertextuais que Os ser-
tões mantém com, entre outros, 
Victor Hugo e Domingo Sarmiento. 
E há um dado, de ordem biográfica, 
que corrobora minha hipótese: sa-
be-se da influência que teve — não 
só no que se refere a sugestões de 
leitura, mas, de maneira indireta, 

na própria elaboração de Os ser-
tões — o intendente de São José 
do Rio Pardo, Francisco Escobar. 
Entre 1898 e 1901, período durante 
o qual Euclides viveu na cidade do 
interior paulista, ocupando-se da 
reconstrução da ponte que ruíra, os 
dois estabeleceram profunda rela-
ção de amizade, prolongada depois 
em razoável número de cartas. Ora, 
Escobar foi um autodidata culto, 
além de bibliófilo, dono de farta bi-
blioteca, que deve ter representado 
universo sem precedentes para Eu-
clides. Há quem afirme, inclusive, 
que Escobar apresentou ao amigo 
os clássicos portugueses, como Ale-
xandre Herculano, além de inúme-
ros escritores, exercendo, assim, in-
fluência sobre o estilo do autor.

Dessas constatações surgem 
várias perguntas: Escobar teria 
apresentado Rimbaud a Euclides? 
Le dormeur du val aparece em duas 
edições: Reliquaire, poésies (L. 
Genonceaux, Paris, 1891; prefácio 
de Rodolphe Darzens) e Poésies 
complètes (L. Vanier, 1895; pre-
fácio de Paul Verlaine). um des-
ses livros faria parte da biblioteca 
do intendente? Teria importado o 
volume? Acompanhava os lança-
mentos editoriais franceses, hábito 
comum entre os brasileiros cultos 
da época? Ou trata-se apenas de 
um tema recorrente na literatura, 
mera coincidência, como em vários 
casos? Mas se Euclides da Cunha 
leu o poeta Maurice Rollinat, como 
afirma Frederic Amory, por que 
não conheceria Rimbaud? Se exis-
tir um catálogo ou lista dos livros 
de Francisco Escobar, ali podere-
mos descobrir parte das respostas. 

“Celeiro agreste”
Não é preciso sair de A terra 

para encontrar mais páginas me-
moráveis. Veja-se, por exemplo, 
a descrição da seca. Euclides in-
terrompe a narração de algumas 
tradições locais, como os desafios, 
para descrever a estiagem prolon-
gada que susta a vida e a esperança 
simples do sertanejo:

De repente, uma variante 
trágica.

Aproxima-se a seca.
O sertanejo adivinha-a e 

prefixa-a graças ao ritmo singular 
com que se desencadeia o flagelo. 

Entretanto não foge logo, 
abandonando a terra a pouco e 
pouco invadida pelo limbo can-
dente que irradia do Ceará.

As frases bruscas introduzem 
o fenômeno de maneira cortan-
te, pois o autor sabe que este é o 
centro da tragédia — parte funda-
mental das causas que desencade-
arão a guerra. Podemos lastimar o 
discurso que idealiza o sertanejo, 
transformado num estóico quan-
do, na verdade, age não por opção 
consciente, heróica, mas porque só 
tem duas escolhas, submeter-se ou 
fugir. E há trechos de exagerada re-
tórica, como ao qualificar a seca de 
“sezão assombradora da Terra”. No 
entanto, o crescendo que Euclides 
descreve está além da épica; marca-
do por extremo realismo, evidencia 
cada gesto da luta pela sobrevivên-
cia — e o malogro que se renova: 

Passam as “chuvas do caju” 
em outubro, rápidas, em chuvis-
queiros prestes delidos nos ares 
ardentes, sem deixarem traços; e 
pintam as caatingas, aqui, ali, por 
toda a parte, mosqueadas de tufos 
pardos de árvores marcescentes, 
cada vez mais numerosos e maio-
res, lembrando cinzeiros de uma 
combustão abafada, sem chamas; 
e greta-se o chão; e abaixa-se vaga-
rosamente o nível das cacimbas... 
Do mesmo passo nota que os dias, 
estuando logo ao alvorecer, trans-
correm abrasantes, à medida que 
as noites se vão tornando cada vez 
mais frias. A atmosfera absorve-
lhe, com avidez de esponja, o suor 
na fronte, enquanto a armadura 
de couro, sem mais a flexibilidade 
primitiva, se lhe endurece aos om-
bros, esturrada, rígida, feito uma 
couraça de bronze. E ao descer das 
tardes, dia a dia menores e sem 
crepúsculos, considera, entristeci-
do, nos ares, em bandos, as primei-
ras aves emigrantes, transvoando 
a outros climas...

O ritmo da frase alcança, mui-
tas vezes, musicalidade poética. Tal 
afirmação, repetida por dezenas de 
autores, recebeu atenção criteriosa 
de Augusto de Campos (no ensaio 
Transertões), que dissecou o texto, 
demonstrando, com inúmeros exem-
plos, a ocorrência da métrica clássica 
na prosa euclidiana e como ela cons-
trói uma estrutura em tudo oposta à 
mera “caricatura do parnasianismo”. 
Poesia encontrada na descrição das 
manifestações de religiosidade que 
acompanham “a insurreição da terra 
contra o homem”:

Ecoam largos dias, monóto-
nas, pelos ermos, por onde passam 
as lentas procissões propiciatórias, 
as ladainhas tristes. Rebrilham 
longas noites nas chapadas, perva-
gantes, as velas dos penitentes...

A caatinga transforma-se, en-
tão, num “celeiro agreste”, oximoro 
que sintetiza a busca por alimento, 
cada vez mais desesperada, na qual 
parcela da fauna volta-se contra o 
gado e contra o homem. No fim, os 
próprios urubus rejeitam a carne 
dos “bois mortos há dias e intac-
tos”, pois “não rompem a bicadas as 
suas peles esturradas”. Banido pela 
seca, o sertanejo migra. E mesmo 
sabendo que o final feliz da narrati-
va, contestado pela realidade, nem 
sempre é verdadeiro, não podemos 
negar-lhe o acerto dos termos, a si-
metria dos períodos, a harmonia à 
qual colabora perfeita pontuação:

Passa certo dia, à sua porta, 
a primeira turma de “retirantes”. 
Vê-a, assombrado, atravessar o 
terreiro, miseranda, desaparecen-
do adiante, numa nuvem de poei-
ra, na curva do caminho... No ou-
tro dia, outra. E outras. É o sertão 
que se esvazia. 

Não resiste mais. Amatula-se 
num daqueles bandos, que lá se vão 
caminho em fora, debruando de 
ossadas as veredas, e lá se vai ele 
no êxodo penosíssimo para a cos-
ta, para as serras distantes, para 
quaisquer lugares onde o não mate 
o elemento primordial da vida.

decapitam os cadáveres. “Alinha-
ram, depois, nas duas bordas da 
estrada as cabeças, regularmente 
espaçadas, fronteando-se, faces 
volvidas para o caminho. Por cima, 
nos arbustos marginais mais altos, 
dependuraram os restos de fardas, 
calças e dólmãs multicores, selins, 
cinturões, quepes de listras rubras, 
capotes, mantas, cantis e mochi-
las...” E ao perverso estetismo do 
sertanejo, Euclides adiciona o seu 
comentário, não menos mórbido:

A caatinga mirrada e nua, apa-
receu repentinamente desabrochan-
do numa florescência extravagante-
mente colorida no vermelho forte das 
divisas, no azul desmaiado dos dól-
mãs e nos brilhos vivos das chapas 
dos talins e estribos oscilantes...

Euclides da Cunha também 
se mostra hábil nas cenas breves, 
capazes de sintetizar todo o horror 
da guerra:

Numa das refregas subsequen-
tes ao assalto, ficara prisioneiro um 
curiboca ainda moço que a todas as 
perguntas respondia automatica-
mente, com indiferença altiva:

“Sei não!”
Perguntaram-lhe por fim 

como queria morrer.
“De tiro!”
“Pois há de ser a faca!” con-

traveio, terrivelmente, o soldado.
Assim foi. E quando o ferro 

embotado lhe rangia nas cartila-
gens da glote, a primeira onda de 
sangue borbulhou, escumando, à 
passagem do último grito garga-
rejando na boca ensanguentada:

“Viva o Bom Jesus!...”

Mas é nos longos períodos, 
perfeitamente encadeados, que o 
escritor revela suas melhores qua-
lidades. Perto do fim da guerra, 
antes que a solução definitiva — o 
uso da dinamite — seja colocada 
em prática, a insânia do combate 
surge reconstruída num parágrafo 
do qual transbordam, em iguais 
proporções, armamentos e força 
abusiva, vitória e devastação:

E volvendo de improviso às 
trincheiras, volvendo em corridas 
para os pontos abrigados, aga-
chados em todos os anteparos, 
esgueirando-se cosidos às barran-
cas protetoras do rio, retransidos 
de espanto, tragando amargos 
desapontamentos, singularmen-
te menoscabados na iminência 
do triunfo, chasqueados em pleno 
agonizar dos vencidos — os triun-
fadores, aqueles triunfadores, os 
mais originais entre todos os triun-
fadores memorados pela história, 
compreenderam que naquele an-
dar acabaria por devorá-los, um 
a um, o último reduto combatido. 
Não lhes bastavam 6 mil mannli-
chers e 6 mil sabres; e o golpear de 
12 mil braços, e o acalcanhar de 12 
mil coturnos; e 6 mil revólveres; e 
vinte canhões, e milhares de gra-
nadas, e milhares de schrapnels; 
e os degolamentos, e os incêndios, 
e a fome, e a sede; e dez meses de 
combates, e cem dias de canhoneio 
contínuo; e o esmagamento das 
ruínas; e o quadro indefinível dos 
templos derrocados; e, por fim, na 
ciscalhagem das imagens rotas, 
dos altares abatidos, dos santos 
em pedaços — sob a impassibili-
dade dos céus tranqüilos e claros 
— a queda de um ideal ardente, a 
extinção absoluta de uma crença 
consoladora e forte... 

venCer e não venCer
Retomando os primeiros pa-

rágrafos deste ensaio, poderíamos 
tê-lo escrito de modo diverso, sa-
lientando o que é afetado, grandi-
loqüente e pleno de preciosismo 
em Os sertões. Ou, tarefa ainda 
mais fácil, detalhando equívocos e 
impropriedades nascidos do olhar 
determinista e de tantas outras 
influências, mais que datadas. No 
entanto, mal se começa a reler 
esse livro, contaminado de idéias 
envelhecidas, ressurge o mostren-
go indomável, que nos condena a 
repetir a luta do sertanejo, “recon-
tro que não vence e em que se não 
deixa vencer”. Não é outra a tarefa 
— interminável — do leitor que se 
dispõe a abrir Os sertões.

Atinge-os. Salva-se. 
Passam-se meses. Acaba-se 

o flagelo. Ei-lo de volta. Vence-o 
saudade do sertão. Remigra. E 
torna feliz, revigorado, cantando; 
esquecido de infortúnios, buscan-
do as mesmas horas passageiras 
da ventura perdidiça e instável, os 
mesmos dias longos de transes e 
provações demorados.

síntese e aMPliação
Os sertões também está pol-

vilhado de personagens que, apesar 
de serem reais, ganham contornos 
próximos do fantástico. Na terceira 
parte do livro, A luta, encontramos o 
coronel Moreira César, cuja “legenda 
de bravura” Euclides desmonta com 
perfeita ironia, primeiro inserindo-o 
no quadro maior da história do país, 
cuja “sentimentalidade suspeita” 
está — até hoje — pronta a criar “he-
róis de quarto de hora destinados à 
suprema consagração de uma placa 
à esquina das ruas”. Tão lunático 
quanto Antônio Conselheiro, Morei-
ra César, servil à pior face do dita-
dor Floriano Peixoto, é apresentado 
como criminoso contumaz, respon-
sável, durante a Revolução Federa-
lista, por um dos mais sangrentos 
episódios, no qual ordenou prisões 
e fuzilamentos sumários. Não por 
outro motivo o coronel é escolhido 
para comandar a primeira tentativa 
séria de debelar Canudos:

Ora, entre nós, se exercitava 
o domínio do caput mortuum das 
sociedades. Despontavam, efême-
ras, individualidades singulares; 
e entre elas o coronel César desta-
cava-se em relevo forte, como se a 
niilidade do seu passado salientas-
se melhor a energia feroz que des-
dobrara nos últimos tempos.

A expedição é descrita por-
menorizadamente, incluindo-se os 
erros táticos, a arrogância do co-
mandante que se considerava im-
batível e o absoluto despreparo da 
tropa. No fim, em plena debandada 
do exército, até o corpo de Moreira 
César é atirado “à beira do cami-
nho”. Na última cena, os jagunços 

o autor
euClides da CunHa

euclides rodrigues pimenta da Cunha foi engenheiro, jornalista, professor, 
ensaísta, historiador, sociólogo e poeta. nasceu em Cantagalo (rJ), a 20 de 
janeiro de 1866, e faleceu no rio de Janeiro, em 15 de agosto de 1909. em 1884, 
matriculou-se na escola politécnica. dois anos depois assentou praça na escola 
militar. em 1888, ocorre o episódio de insubordinação que ficou famoso, no 
qual lança aos pés do ministro da guerra a sua espada de cadete. submetido 
a Conselho de guerra, é desligado do exército. reintegrado ao exército, após a 
proclamação da república, concluiu o curso da escola superior de guerra como 
primeiro-tenente. em 1896, deixa o exército e dedica-se à engenharia civil, em 
são paulo. encarregado, pelo jornal o estado de s. paulo, de acompanhar, como 
observador de guerra, o movimento rebelde chefiado por antônio Conselheiro 
no arraial de Canudos, em pleno sertão baiano, ali inspira-se para escrever os 
sertões. em 1898, fixou-se em são José do rio pardo, onde redigiu o livro. em 
1904, é nomeado, pelo barão do rio branco, chefe da Comissão brasileira no 
alto purus, para demarcação de fronteiras. passa a trabalhar no itamarati em 
1907. no ano seguinte, é aprovado num concurso para ser professor de lógica, 
no Colégio pedro ii. na manhã de 15 de agosto de 1909, na estação de piedade, 
estrada real de santa Cruz, euclides da Cunha foi assassinado pelo amante 
de sua esposa. deixou, dentre outros textos, três obras: Peru versus bolívia 
(1907); Contrastes e confrontos (1907); e À margem da história (1909). 
suas obras completas foram organizadas por afrânio Coutinho, em 1966.
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: : Cristiano ramos
 reCife – pe 

N
ão somente a vida do 
pernambucano Hermi-
lo Borba Filho foi de 
confessados excessos. 

Tudo que lhe orbita parece carre-
gado de peso extra, é demasiado. A 
reedição da tetralogia de romances 
Um cavalheiro da segunda deca-
dência não foge a essa gravidade: 
as notícias e análises que chegam 
(quando chegam) ou destacam 
excessivamente algumas poucas 
características de sua obra ou são 
elas mesmas fartas de adjetivos, 
expectativas, paixão. Há também 
aquelas que sublinham o excesso 
da ausência, lamentando o pouco 
espaço que o autor ocupa entre lei-
tores e estudiosos brasileiros.

Algumas dessas recepções 
mais empolgadas minimizam ou 
mesmo ignoram o fato de os livros 
saírem pela Bagaço (editora local de 
Recife, espremida pelo gargalo da 
distribuição como poucas em nos-

so mercado). Também não pa-
rece ser relevante a falta 

de orelhas e outros 
textos de apresenta-
ção que cumprissem 
aquela função men-

cionada por Fernan-
do Monteiro aqui no 

Rascunho (em intro-
dução não publicada na 

tetralogia), de “preparar 
principalmente os mais 

novos para o encontro com 
uma obra tão sólida quanto ne-

gligenciada pela crítica retrospecti-
va”. Os quatro volumes receberam 
somente um breve texto de Maurício 
Melo Júnior, que nem pode nem se 
propõe responder a essa demanda.

E quem é Hermilo Borba Fi-
lho? um desavisado que chegar à 
capital pernambucana e fizer essa 
pergunta provavelmente continua-
rá sem saber. No máximo, uma de 
suas fontes lembrará que é nome de 
teatro no bairro Recife Antigo. Por 
outro lado, daqueles poucos bem 
informados, talvez escute que não 

nos extremos
obra de HerMilo 
borba FilHo 
sofre pelos elogios 
exacerbados da crítica 
e pela falta de leitores

o autor
HerMilo borba FilHo 
(1917 - 1976)

nasceu no engenho verde, 
município de palmares, zona 
da mata sul de pernambuco. 
formado pela faculdade de 
direito do recife, nunca exerceu 
a profissão. participou do grupo 
gente nossa e colaborou com 
teatro de amadores, antes de 
fundar o teatro do estudante 
de pernambuco (1936), ao 
lado de ariano suassuna. mais 
tarde, em 1960, após cinco 
anos morando em são paulo, 
participou da criação do tpn 
(teatro popular do nordeste). 
hermilo escreveu mais de 20 
peças, além de sete romances, 
três livros de contos, uma 
novela e um livro infantil. foi 
também professor, pesquisador, 
ensaísta, biógrafo, tradutor, 
jornalista e poeta. ou, como 
preferem sintetizar alguns, 
um agitador cultural.

Prateleira
HerMilo borba FilHo

Teatro, arte do povo (ensaio) • 1947

História do Teatro (ensaio) • 1950

É do Tororó (ensaio) • 1951

Os caminhos da solidão (romance) • 1957

Sol das almas (romance) • 1964

Diálogo do encenador (ensaio) • 1964

Margem das lembranças (romance) • 1966

Fisionomia e espírito do mamulengo (ensaio) • 1966

A porteira do mundo (romance) • 1967

Apresentação do Bumba-meu-boi • 1967

O cavalo da noite (romance) • 1968

História do espetáculo (ensaio) • 1968

Henry Miller: vida e obra (biografia) • 1968

História de um tatuetê (infanto-juvenil) • 1968

Cerâmica popular do Nordeste (ensaio) • 1969

Deus no pasto (romance) • 1972

O general está pintando (contos) • 1973

Sete dias a cavalo (contos) • 1975

As meninas do sobrado (contos) • 1976

Os ambulantes de Deus (novela) • 1976

é possível falar em teatro pernam-
bucano sem citar o escritor, ou que 
sequer é aceitável discutir a cena 
cultural do estado no século 20 sem 
passar por ele. Hermilo está entre 
os extremos, desde a origem.

Nascido no Engenho Verde, 
município de Palmares, em 8 de 
julho de 1917, Hermilo Borba Filho 
viveu a decadência da civilização 
do açúcar. Filho de um dono de 
terras que perdeu quase tudo, ele 
gastou a infância entre águas, cal-
çadas, paredes e pessoas de uma 
Zona da Mata em transformação, 
cuja elite agrária ainda relutava 
em se acomodar à nova realidade 
político-social, às demandas e pro-
messas trazidas pelo processo de 
modernização do país. 

Entre os antigos oligarcas, vi-
úvos do universo dos engenhos, e a 
massa de marginalizados, Hermilo 
foi sempre por estes. Em Margem 
das lembranças, romance que 
abre a tetralogia, ambientado na 
Palmares dos anos 1930, o registro 
não chega como laivo nostálgico pela 
quase extinta era das moendas, serve 
mais para ilustrar a figura do pai, o 
“Capitão Hermilo”, peça tão impor-
tante em vários de seus livros. Para 
além desse sentimento pela deca-
dência paterna, o que nasce e cresce 
na adolescência de rapazola do in-
terior é a incontornável solidarieda-
de pelos oprimidos, que mais tarde 
levará à defesa de que arte e política 
são inseparáveis, como de resto ne-
nhuma atividade humana se pode 
apartada do mundo ao seu redor.

Foi também em Palmares 
que descobriu sua maior paixão, 
base de todas as outras atividades: 
a literatura (algo afirmado por ele 
mesmo diversas vezes, ainda que 
muitos prefiram vê-la como refle-
xo de sua militância teatral). Sua 
segunda casa era a biblioteca do 
Clube Literário da cidade. Lá, co-
nheceu os clássicos de Dumas, Cer-
vantes, Hugo, Dostoiévski, Tolstói, 
Stendhal, Dickens, Verlaine, Rim-
baud e Machado, assim como os 
vergalhões para sua longa trajetó-
ria junto aos palcos:

Na biblioteca do Clube Lite-
rário, que havia sido a maior do 
estado, descobri, quando me en-
treguei ao teatro de dona Micaela, 
Gogól, Pushkin, Goethe, Schiller, 
Musset, Racine, Corneille, Moliè-
re, Shakespeare, Lope de Vega e 
Calderón, Goldoni, Ibsen e Strind-
berg, Alfieri, Bernard Shaw.

Hermilo — narrador em pri-
meira pessoa dessa tetralogia tão 
inspirada na própria vida do autor 
— não se esqueceu de citar folhetins, 
literatura de cordel, livros de porno-
grafia, Boccaccio e Marquês de Sade, 
embora o nome mais lembrado na 
fortuna crítica do pernambucano 
seja mesmo o de Henry Miller.

CoMParação
desMedida
Poucos temas nas resenhas 

e estudos sobre a tetralogia Um 
cavalheiro da segunda decadên-
cia são tão carregados de exageros 
quanto as comparações com o au-
tor de Nexus, Plexus e Sexus, 
de quem foi tradutor e admirador 
confesso. A busca dessa filiação ge-
ralmente chega ao batido e vazio 
rótulo de “Henry Miller dos trópi-
cos”. Sexo, vocabulário obsceno e 
status de maldito são tópicos/cli-
chês que servem como atalhos, ao 
invés de sugerir análises esclarece-
doras sobre seus escritos.

De fato, assim como acontece 
em Trópico de câncer (1934), a 
tetralogia é a jornada de formação 
de um artista, de um intelectual, 
recontada a partir de uma narrati-
va profundamente autobiográfica. 
O anti-herói Hermilo, porém, não 
se apresenta como modelo, não 
pode oferecer liberdade nem sal-
var o mundo com seu furor e talen-
to, pois não está além da realida-
de que o cerca. Sua angústia, seus 
momentos de lucidez, suas con-
vicções — nada disso o leva a crer 
que seja um redentor. Ao invés, ele 
caminha em direção à cruz. 

Do Margem das lembran-
ças (1966) ao Deus no pasto 
(1972), o narrador vai lentamente 
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assumindo sua espiritualidade. Mas 
em momento nenhum pretende sal-
var. Se algo existe é uma atropelada 
busca por expiação, que não suben-
tende constrangimento ou remor-
so. O protagonista arca com seus 
atos, até reforça suas cores, numa 
encenação que nem recai em culpa 
castradora nem se veste de orgulho 
devasso. O que em Henry Miller é 
choque, missão, instrumento de li-
bertação, em Hermilo Borba Filho 
é a procura da palavra que dê au-
tenticidade a esta narrativa onde 
sua personagem, primeiro descobre 
e percorre intensamente os cami-
nhos do corpo, antes de a “presença 
d’Ele” tomar força no enredo. 

O protagonista de O cavalo 
da noite (1968), terceiro volume 
da série, por exemplo, não possui 
aquela liberdade moral e espiritual 
dos personagens de Miller. Quando 
tentado a trair, ele repete o discur-
so de homem casado, monogâmico. 
E seus princípios éticos e políticos 
o impedem de usar atalhos que fa-
cilitem a nova vida em São Paulo. 
Se não deixa de pecar, de um livro 
para outro Hermilo fica menos 
afoito, suas transgressões vão se 
resumindo à resistência cultural 
contra o elitismo e o colonialismo, 
à resistência política contra o auto-
ritarismo, e à desobediência con-
trolada às orientações dos médicos 
sobre o que comer e o que beber. 
Quando enfim se separa da esposa, 
em Deus no pasto, é para ter a 
mulher que o acompanhará até o 
fim da vida. Ele faz da conquista 
desse novo amor um movimento 
que se harmoniza com a guinada 
espiritual do personagem.

Ao contrário do narrador de 
Trópico de câncer, o da tetralo-
gia vai pouco a pouco se tornando 
menos saudável e livre. De certa 
forma, Hermilo nasce sob o sig-
no da liberdade, a decadência do 
Capitão lega ao filho desapego e 
coragem, características que irão 
impulsioná-lo pelos quatro ro-
mances, ao mesmo tempo em que 
a idade, as derrotas e as injustiças 
sociais, se não o fazem fraquejar, 
vão lentamente tornando o perso-
nagem cônscio de que seu cami-
nho não leva ao chão, mas à sua 
cruz particularíssima. 

Em Deus no pasto, fecho 
da tetralogia, à decadência do cor-
po se junta a degradação da pró-
pria vida política brasileira com 
o advento do Golpe Militar. Ali, 
na cadeia, sob tutela dos algozes, 
sobrevivido à tortura, o narrador 
tem sua epifania derradeira:

Farto, lavei o rosto, a chuva 
era pesada, o céu continuava es-
curo, não haveria de passar nun-
ca mais. Durou horas e eu tinha a 
minha provisão para mais algum 
tempo. Finalmente, foi se tornan-
do cada vez mais fina, abriu-se 
um rombo azul no céu, houve um 
raio de sol, a sentinela saiu de 
sua casinhola. Dei alguns passos 
na cela, pensei em dormir, esta-
va leve como o ar sorrindo. De 
onde estava, olhei pela janela e vi 
uma coisa insólita naqueles tem-
pos: Deus, na campina, pastando 
tranqüilamente.

 
Longe do Miller tão citado, o 

narrador hermiliano não é profeta, 
não vem anunciar uma nova or-
dem, não se propõe derrubar bar-
reiras. Ainda que bastante movido 
pelo sentimento de solidariedade, 
sua aventura é individual, expiató-
ria (ao seu modo), nada utópica e 
muito mais modesta: “Teço, neste 
papel, um passado real às vezes e, 
outras, puramente imaginado na 
esperança de que no fim Deus con-
funda o que vivi e o que inventei e 
me dê um saldo favorável para uma 
modesta pensão no purgatório”.

Tampouco é correto falar em 
um “Hermilo maldito”, por mais 
que tenham insistido seus exege-

tas. Além de o lugar da margina-
lidade literária ser extremamen-
te controverso no Brasil, nem o 
homem nem o narrador Hermilo 
combinam com os lugares-comuns 
geralmente atribuídos aos maldi-
tos. Em vida, ele foi um agregador, 
sujeito de muito mais amizades do 
que desafetos, com experiências na 
gestão cultural pública, etc. E seus 
livros, apesar das tiragens nada 
grandiosas, tiveram edições esgota-
das, além de recebidas sempre po-
sitivamente pela crítica. O próprio 
Hermilo repetiu algumas vezes que 
não se via como um autor maldi-
to. Se escandalizou ou ofendeu al-
guém, foi porque a obra pedia, não 
por navegar à margem da tradição 
literária ou dos círculos sociais.

Nem mesmo quando o as-
sunto é o vocabulário pornográfi-
co essas comparações são menos 
equivocadas. Ambos os autores 
defenderam que a obscenidade 
não está na escrita, no “palavrão”, 
assim como não está na pintura ou 
em qualquer conteúdo artístico, 
mas sim no espírito de quem lê, 
de quem vê. O papel do sexo e das 
palavras relacionadas, entretanto, 
têm dimensões bem diferentes nos 
dois escritores. O sexo na tetralogia 
hermiliana não se constitui em ele-
mento central de uma jornada de 
sobrevivência, liberdade e salvação, 
tampouco o vocabulário pornográ-
fico recebe aquele status de fetiche, 
de palavra viva e reflexiva, revela-
dora de forças insuspeitas. Ou me-
lhor, se o recebe, não chega a guiar 
a narrativa. Em O cavalheiro da se-
gunda decadência, o erotismo está 
mais relacionado ao flerte (nunca 
ingênuo) com o naturalismo, com 
a verossimilhança, a busca de uma 
acachapante autenticidade. 

Em sua longa margem de lem-
branças, o narrador se afirma “de 
pés plantados na terra vomitando 
palavras”, não se esquiva daquilo 
que a memória modelada lhe pede 
somente porque pode soar violen-
to, sujo ou obsceno. Tampouco a 
tetralogia se constrange com a pos-
sibilidade de algum leitor se sen-
tir atingido pela narrativa, como 
explicou o próprio Hermilo Borba 
Filho, em entrevista concedida (e 
censurada) à revista Veja em 1975:

Dos meus dez livros de ficção, 
somente quatro — os que compõem 
um cavalheiro da segunda deca-
dência — são escritos na primei-
ra pessoa do singular, parecendo 
contar muita coisa da minha vida, 
escandalizando pela rudeza e pela 
nudez, a minha nudez e a dos ou-
tros, obsessivamente fiel à frase 
de James Joyce: “Não sei escrever 
sem ferir ninguém”.

Apesar de ter produzido pou-
co como crítico literário, em Her-
milo a atividade criativa nunca 
estava divorciada das experiências 
teóricas. Ele tinha plena consci-
ência de que, por mais “sincero” e 
corajoso que fosse, sua obra não es-
taria indo além de “parecer contar 
muita coisa” da sua vida. Sabia que 
não dividiria tudo com o leitor, que 
a ficção (seja ela inspirada em bio-
grafia ou não) é o universo do “pela 
metade”, e que aquilo que se nar-
ra é sempre algo refigurado. O que 
ele buscava, o efeito que pleiteava, 
porém, cobrava o seu preço, e ele 
estava disposto a pagar.

CaMinHos Possíveis
A obra de Hermilo Borba Filho 

sugere muitos e variados caminhos 
de análise, alguns dos quais já cita-
dos pelos seus comentadores, como 
o uso de epígrafes em todos os ca-
pítulos dos quatros volumes. Os ex-
certos vão desde aquele anterior à 
abertura da tetralogia, um Lawren-
ce Durrell de onde saiu o título Um 
cavalheiro da segunda decadên-
cia, até a assertiva de Henry Miller 
que fecha o derradeiro romance: 

“Constitui nosso privilégio sermos 
crucificados em nome da liberda-
de”. São epígrafes que, além de 
oferecerem portais para a própria 
leitura dos capítulos, dizem muito 
sobre as predileções literárias do 
autor, sobre seu interesse nas mais 
diversas dicções ficcionais.

Outro importante tema her-
miliano é a figura do pai. Sua 
presença é tão forte que veste até 
mesmo outras personagens desde 
o seu primeiro romance, Cami-
nhos da solidão, publicado em 
1957. Na tetralogia, o narrador 
traz o Capitão Hermilo logo no iní-
cio dessa memória ficcionalizada: 
o velho pai inaugura a galeria de 
lembranças e fornece elementos 
pelos quais o protagonista voltará 
às origens em diversos momen-
tos. O próprio título O cavalheiro 
da segunda decadência entrega a 
pista a ser percorrida, onde o de-
clínio do pai surge como metáfora 
da derrocada de um sistema social, 
das instituições, da tradição.

As ocorrências do falo nunca 
são gratuitas em Hermilo. Símbolo 
recorrente (assim como o da figura 
paterna), o pênis ancora uma iden-
tidade que tenta resistir à fragmen-
tação, ao mesmo tempo em que es-
tabelece o primado da linguagem, 
da metáfora, pois é sempre uma 
presença/ausência significante que 
transborda significados do cotidia-
no — demasiado mundanos — en-
quanto segue também como tronco 
seco e vazio, reminiscência, poço 
para o retorno do gado. Ao longo 
da tetralogia, o pai e o falo cedem 
espaço a outro símbolo da tradição 
e vereda de retorno: a espirituali-
dade, a “presença d’Ele”. 

Assuntos bem mais visitados 
pelos comentadores de Hermilo 
são as relações entre memória e 
narração, história e ficção. O que 
não significa dizer que demandem 
menos estudos futuros. Até por-
que há uma esquisita tendência de 
subtrair o que existe de invenção 

uM CavalHeiro da 
segunda deCadênCia
(Quatro volumes)
hermilo borba filho
bagaço
1.032 págs.

na tetralogia, indo de encontro aos 
elementos de suspensão da reali-
dade presentes na narrativa, igno-
rando as divergências entre dados 
descritos nos romances e docu-
mentos históricos, contrariando os 
próprios avisos deixados tanto pelo 
narrador como pelo autor de que 
Um cavalheiro da segunda deca-
dência não é discurso confiável.

Ao invés de buscar o “real” nas 
cidades da tetralogia, de pesar a mão 
sobre a importância de seu testemu-
nho para compreensão da realidade 
política e cultural da época, uma op-
ção mais profícua e quase nada ex-
plorada é o papel dos deslocamentos 
nas (des)construções permanen-
tes da identidade da personagem. 
Enquanto uma parte de Hermilo é 
contada pela ancestralidade, pelo 
falo, pelo tronco onde resistem e são 
assumidos preconceitos, fraquezas e 
gostos, outras faces da personagem 
são lapidadas pelo movimento, pelo 
desconhecido, pelo novo. As transi-
ções entre os quatro romances são 
marcadas por mudanças espaciais. 
Em cada fim de volume, o protago-
nista parece mais maduro, convicto, 
preparado para os acidentes e pes-
cas futuras; ao começar o romance 
seguinte, no entanto, após nova 
mudança de cidade, Hermilo está 
outra vez em terreno desconheci-
do, reaprendendo as regras do jogo, 
juntando peças para os pratos da 
balança. A conhecida relação entre 
deslocamento e alteridade tem es-
tância fértil em Um cavalheiro da 
segunda decadência.

Para CoMeMorar
A tetralogia de Hermilo Borba 

Filho é uma empresa que tem sim 
seus altos e baixos. Até pelo ritmo 
e espírito com que foi erigida, exis-
tem passagens que destoam. Como 
alertou Jorge Luis Borges ao es-
crever sobre a falsa ética do leitor, 
poucos artifícios críticos são tão 
falsos e inócuos como o desgastado 
mito da palavra perfeita, da escrita 

treCHo
o Cavalo da noite

“escrevi como se os 

meus dedos não me 

pertencessem, como 

se estivessem agindo 

independentemente de 

minha vontade, embora 

consciente, certo mesmo 

de que o que escrevia 

era bom, as palavras se 

alinhavam, formando 

frases, períodos lúcidos, 

exatamente aquilo que 

eu vinha buscando há 

tanto tempo e que assim, 

de repente, explodia, 

num momento não muito 

propício, havia qualquer 

coisa de misteriosa no 

ato, a sensação era das 

mais esquisitas, tudo 

saía do mais profundo 

diretamente para a 

ponta dos dedos que 

empurravam as teclas da 

máquina sem um instante 

de hesitação, precisos, 

ritmados, sem paradas.

irretocável. Para economizar argu-
mentos, basta lembrar que a idéia 
de perfeição somente seria crível 
se a mensagem não dependesse do 
contexto e da recepção do leitor. Se 
o livro se completa a cada leitura, 
se ele se mantém vivo justamente 
porque é atualizado geração após 
geração, é pelas brechas, e não pela 
perfeição que ele respira. 

Um cavalheiro da segunda 
decadência não precisa dessas opi-
niões excessivamente laudatórias. 
Esses quatro romances necessi-
tam é ser lidos (qual destino mais 
nobre pode ser ambicionado?), e 
nada leva a crer que os exagerados 
elogios sirvam como convite eficaz. 
Dizer que Hermilo produziu uma 
obra-prima e que se destaca entre 
os prosadores pernambucanos é 
tão importante quanto afirmar que 
ele está entre os maiores da litera-
tura nordestina, ou brasileira, ou 
das Américas, ou do mundo. Ou 
seja, importância quase nenhuma.

Se a crítica literária pode 
contribuir com a redescoberta da 
tetralogia hermiliana é através da 
releitura, da discussão, até do co-
mentário negativo (mas vivo). Her-
milo não precisa ser maior do que 
os demais, ele deve é estar em di-
álogo, ter sua obra cotejada, deba-
tida por aqueles que pensam as re-
lações entre escritores do passado 
e a literatura contemporânea. Dia-
logismo, polifonia, intertextualida-
de, alteridade, não-lugar... Pouco 
importam os topoi (dos mais lon-
gevos aos martelos mais cansados 
da pós-modernidade), desde que 
soprem a lenha ainda morna desse 
relançamento de Um cavalheiro da 
segunda decadência. Ainda que ela 
não chegue às prateleiras e catálo-
gos, a fortuna crítica gerada pela 
edição da Bagaço cumprirá então 
seu papel de fornecer subsídios, 
provocar futuras leituras, preparar 
terreno para outras edições (im-
pressas ou digitais). E aí sim não 
será exagero comemorar.

treCHo
MargeM das leMbranças

“eu estou na balança. todos 

os meus atos estão num dos 

pratos da balança. de um 

lado, os demais: muitos deles 

sou eu, metamorfoseado, 

irreconhecível, adulterado; 

do outro, eu mesmo, 

integral, de carne, as pernas 

penduradas no vazio. e me 

jogo numa longa viagem 

do útero à morte: de um 

negro para o outro, de um 

vermelho para um vermelho, 

de um branco para um 

mais que branco, diáfano, 

transparente, etéreo, como 

era antes, sempre em 

formação, em massa, um 

pastel. este sou eu, tanto 

no passado — vida morta 

— como no presente que 

se estende pelos dias e 

pelas noites sem nada com 

o futuro inexistente, apenas 

inventado pela imaginação 

e, com certeza, diferente do 

que espero.
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: : Julián ana
 las heras – argentina

T
enho medo de ler livros 
escritos por professores 
universitários. O miasma 
dos artigos escritos para 

revistas que ninguém vai ler povoa 
a literatura de muitos. É que os tais 
têm o imaginário poluído por arti-
fícios eruditos, aquela moedinha 
acadêmica que serve para ostentar 
bolsos vazios de outros capitais. 
Podem dizer que é inveja de crítico, 
que alguém que foi professor e uni-
versitário — e hoje recebe aquela 
aposentadoria — critica aquilo que 
não sabe fazer, escondendo-se como 
um cão medroso atrás do latido. Já 
falei que meu negócio são porcos 
e por isso arranjem metáfora me-
lhor quando quiserem me criticar. 
Posso também eu dizer que criticar 
um crítico é a petulância dos pobres 
invejosos de críticos. Por este argu-
mento ninguém esperava!

Bem, mas hoje vou falar do be-
líssimo livro do mui acadêmico Evan-
do Nascimento e não precisarei de 
muitos esforços para mostrar que se 
trata de um grande livro de grandes 
pequenos textos. Antes, porém, tenho 
que apresentar algumas reflexões.

Quando eu era estudante, cha-
mávamos de acadêmicos os caretas, 
e de vanguardistas, os progressistas. 
Para ser progressista havia três que-
sitos básicos: 1) fumar marijuana; 
2) fazer sexo com todo mundo; 3) 
não ter conta em banco. Ideologia 
era um revestimento estético para a 
maioria deles: deu no que deu. Ah, 
claro, era preciso também não to-
mar banho, mas isso atrapalharia a 
trina arrumação que acabei de fazer 
e por isso a deixo de fora. 

Muito tempo depois é que 
fui me dar conta de que os caretas 
eram muito parecidos com os pro-
gressistas, sobretudo neste quesito 
extraordinário do “não tomar ba-
nho”. Pode parecer que os primei-
ros disfarçassem o que os últimos 
não tinham vergonha em mostrar, 
mas não é bem assim. Marijuana 
poderia ser boa pra todos, mas os 
caretas preferem até hoje café e co-
caína. E, na verdade, ambos gostam 
de conta em banco, mas os progres-
sistas precisam do apoio dos pais, 
um marido ou uma mulher rica, um 
bom samaritano capaz de sustentá-
lo. Todos são crianças, e os caretas, 
aqueles que, contentes com seu co-
frinho, querem juntar moedinhas 
para ter cada vez mais moedinhas. 

Eu fiquei no meio termo: tro-
quei a marijuana por fumo de rolo 
que a minha aposentadoria de 
mierda deste gobierno de mierda 
(Por favor, não traduza o itálico) e 
os cofrinhos de plástico por uma 
pocilga inteira de sublimes Pie-
trains lindos até a formosura.

Notem que deixei para falar 
por último do sexo para explicar por-
que me encontro na virtude do meio 
termo entre caretas e progressistas, 
ou seja, entre artistas e acadêmicos 
e outros corporativistas. Porque 
não apenas não fiz sexo com todo 
mundo como com quase ninguém. 
As senhoras que encontrei pela 
vida afora me trouxeram muita dor. 
Cheguei a criar a teoria dos três Cs 
da dor de amor: dor de Coração, de 
Cotovelo e de Corno que progridem 
até a morte do amante, pelo menos 
aqui na Argentina. Sempre preferi o 
amor ao sexo, do qual até hoje tenho 
um pouco de medo, pois é coisa que 
dá muito trabalho, ainda mais na 
minha idade. Falo sobre esse tema 
indigesto porque a vantagem da ve-
lhice é não precisar mais se ocupar 
com isso e sobretudo poder dizê-lo 
assim sem ter vergonha de não fazer 
e não ter feito. Escapo assim, pela 
confissão, daquele tipo de teórico ou 

toscana da 
melhor qualidade
Cantos 
do Mundo 
reúne contos de 
temáticas e estilos 
variados com 
notável equilíbrio 
e força narrativa

escritor escreve-mas-não-faz. Fico 
com muita pena daquilo que se pode 
realizar pela linguagem enquanto a 
língua situada dentro da boca não 
chega perto há muito tempo do ob-
jeto sobre o qual versa. 

Mas voltando ao que importa 
(que estas teorias do sexo enchem 
muita lingüiça, como se diz no 
Brasil), devo dizer que fiquei mes-
mo no meio termo, pois que tomei 
banho quase todos os dias devido 
às exigentes namoradas brasileiras 
que me usaram como um vestido 
novo e depois me deixaram neste 
estado de farrapo. Agora não tomo 
mais banho e me entendo com o 
pessoal da pocilga com quem traço 
planos de vida em comum.

FinalMente, o livro
Calma, calma, querido leitor, 

que já chego ao livro de Evando. 
Dei-me conta de que a parte mais 
feliz de minha vida foi tecida com a 
leitura de bons livros. Por isso, te-
nho lido para os meus porcos ali na 
beira da pocilga, todo dia de ma-
nhã enquanto eu e Noe os alimen-
tamos. um detalhe que não devo 
omitir é que pedi ao heróico editor 
do igualmente heróico Rascunho 
que me enviasse alguma coisa boa 
de ler, pois que estou muito velho 
para perder qualquer um dos meus 
dias contados (aliás, qualquer dia 
editarei o ranking dos melhores 
escritores brasileiros e colocarei no 
topo Rodrigo de Souza Leão com 
o belíssimo Me roubaram uns 
dias contados) com coisas que 
não me dêem prazeres sublimes.

Assim, eis que um dia me 
chega um livro de capa singela com 
um título desconfiante: Cantos do 
mundo, de um certo Evando Nas-
cimento de quem eu nunca tinha 
ouvido falar. Nem abri. Passaram-se 
uns dias e, arrumando a estante com 
dona Eneida, dei de cara com três 
outros títulos do escritor: um sobre 
Clarice, outro sobre Derrida que 
folheei amedrontado com a quanti-
dade de notas e citações em francês. 
Não que eu não goste, mas arrepiei. 
Comecei até a escrever uma carta 
desaforada ao Pereira que guardei 
na gaveta pensando naquele mo-
mento em que poderei aproveitá-
la. Eu a teria rasgado se não tives-
se ficado tão bem escrita. Em mim, 
sempre é o escritor frustrado que 
escreve cartas de desabafo (já enviei 
a alguns malcriados escritores bra-
sileiros e raramente recebi resposta. 
Mas cada um dá o que tem). 

Antes que eu deixe passar, 
havia um terceiro título, o Retra-
to desnatural (diários 2004 a 
2007). Fiquei perplexo com a es-
trutura da obra, assim toda ela feita 
de restos, de recortes, de retalhos e, 
ainda assim, toda bem posta em sua 
desnatural organização. Fosse uma 
lingüiça seria a toscana da melhor 
qualidade. Aqui em casa não permito 
que mais ninguém sequer pense em 
lingüiças, mas este livro talvez me 
faça rever este meu posicionamento.

Tomando o chá de macela 
preparado por dona Eneida com as 
flores colhidas numa manhã fria de 
quaresma, sentei-me à janela que 
permite a vista da pocilga sombrea-
da pelas corticeiras e amarilhos que 
se estendem até o jardim onde be-
gônias, dálias e lisiantos florescem 
no verão, e deixei-me levar pela lei-
tura de Cantos do mundo. Ver-
dade que cheguei a imaginar tudo 
em flor, mas só o que realmente 
florescia eram jacarandás-mimo-
sos com as flores violáceas que, 
ameaçados de extinção, deram de 
florescer fora de época. Percebo 
que isso tem acontecido com as 
plantas em geral, florescem em 
épocas indevidas. Noe diz-me que 
é o aquecimento global, mas ele vê 

temo que me faria perder a visão 
do livro que, como uma pocilga, 
não é feito apenas de um porco, de 
uma cerca ou de um bom cocho. 
Eu diria até que com esta estrutura 
toda arrumada e, no entanto, nada 
óbvia, este livro me inspirou.

Mas vejam: o conto que abre 
o livro intitula-se Para Elisa. Fala 
de uma menina masculina e uma 
passagem violenta à feminilidade. 
Pensei que não deve ser fácil tor-
nar-se mulher como dizia a Beau-
voir que li quando garoto na onda 
dos pendores progressistas. Segue-
se a ele a narrativa de um peixe 
dentro do aquário, com o qual eu 
identifico a metafísica da pocilga 
que um dia irei sistematizar em 
detalhes. Depois, um homem que 
leiloa sua própria vida, e um outro 
que vive o dia de seu homicídio. 
Contos fortes, pungentes que cap-
turarão cada leitor pelo cangote 
do eu. Na seqüência, o conto Mata 
narra a história de um menino que 
se diz “analfabeto florestal” e que 
descreve sua própria perdição no 
desconhecido. Por fim, a história 
de um amor fugidio num encontro 
furtivo em um antiquário nos dá a 
medida de um erotismo masculino, 
que a esta altura do campeonato da 
vida, eu passo. Esta é a parte mais 
filosófica do livro, todo ele filosófi-
co, borgeano, kafkiano e certamen-
te influenciado pela linha de Clari-
ce que o autor tão bem conhece.

A segunda parte é o trecho 
com que mais me identifico, como 
os leitores poderão supor. O primei-
ro conto na parte do Bestiário traz 
um desabafo de ninguém menos do 
que Deus, um sujeito em crise, arre-
pendido da criação em cujo jogo ele 
se mostra viciado. Melhor do que 
toda a metafísica de Leibniz, parece 
que finalmente alguém entendeu a 
ironia de Deus. No conto seguinte, 
outra espécie de Deus, um ídolo pop, 
confessa seus desgostos antes de um 
show que começa e mais ou menos 
termina... É sua “hora da estrela”... 
Em seguida, um conto chamado 
Edens reconta o Gênese bíblico fa-
zendo dele uma narrativa hippie. Os 
temas religiosos e irônicos dão lugar 
a certo clima fantástico: em O oco, 
uma casa sustentada sobre um gi-
gantesco buraco; Na sepultura, um 
homem conta sua “fraca filosofia da 
decomposição”. Esta segunda parte 
— e daí a minha identificação e en-
levo radical e narcísico com o texto 
— culmina no igualmente irônico 
Políptico animal, dividido em 13 
partes, histórias de animais huma-
nos e de humanos animais em um 
espelhamento elucidativo que en-
trelaça coisas como zoológico e tu-
rismo em favelas na grande comédia 
do homo-animal contemporâneo.

Em Arquipélago, que fecha o 
grupo de textos, uma experimen-
tação lingüística um pouco mais 
direta nos faz dar voltas em um 
brinquedo formal raríssimo em 
que o começo está no fim e o fim no 
começo. O resto é segredo. 

Por fim, Cantos do mundo 
faz pensar que a principal maravilha 
da ficção é completar a realidade: 
Candomblé Lisboa narra o inóspito 
encontro entre a tradição brasileira 
e as origens lusitanas; O dia em que 
Walter Benjamin daria aulas na 
USP — que poderia ser o momento 
de enfado do livro — é uma linda 
carta que teria mudado o destino da 
academia brasileira. Grua recria o 
clima kafkiano de O oco. Obsessão 
mostra que Pigmalião pode estar 
em qualquer lugar. Bem como o 
desejo que sobrevive À espera. Os 
contos são carregados de sutileza e 
desconcerto, num balanço que, para 
a sorte do leitor, não se equilibra 
matematicamente. E aquela ironia 
que desabrocha para quem é por ela 
eleito fecha o livro permitindo-nos 
rir de nós mesmos: “E se comêsse-
mos o piloto?”. Quando a epígrafe é 
“Só a Antropofagia nos une”, signi-
fica que é preciso relê-lo. 

Temos um livro aí com boas 
histórias, bem contadas e bem es-
critas, porque como disse o fotógra-
fo Cartier-Bresson, quando já em 
idade avançada deixou a fotografia 
e passou a desenhar, “o importante 
é desenhar bem”. Eu, que estou ve-
lho e crio os meus porcos, digo que 
o importante é escrever bem.

tradução: José Carlos zamora

treCHo
Cantos do Mundo

“olá, meu nome é Júlio 

simeão, e cansei de minha 

vida! não a quero mais! 

pode ficar com ela, se 

quiser! estou leiloando 

uma cobertura com tudo 

dentro, mais um carro do 

ano, um sítio em itaipava, 

de porteiras fechadas, 

junto com dois cavalos 

e uma vaca leiteira, um 

escritório de advocacia 

altamente lucrativo, com 

todos os funcionários, 

alguns dólares, ações, 

ouro, e, por fim, meus 

grandes amigos. é 

queima total, a preço 

extremamente vantajoso 

— prefiro vender o lote 

completo. [...] tudo será 

feito para você, homem 

ou mulher de sucesso, 

seja o feliz proprietário 

de minha vida. vale o 

quanto pesa, mas você 

não sentirá nada, a não 

ser uma lucrativa leveza. 

(trecho de leilão)

Cantos do Mundo
evando nascimento
record
208 págs.

os contos são 
carregados 
de sutileza e 
desconcerto, num 
balanço que, para 
a sorte do leitor, 
não se equilibra 
matematicamente.

a vida com base em teorias conspi-
ratórias. Não vejo nada de mais na 
pressa das florzinhas. Meus porcos 
não deram sinal algum de atraso 
ou antecipação em seu desenvol-
vimento. No meu mundo porcino 
está tudo em seu devido lugar.

Também estão em seu devi-
do lugar os contos de Cantos do 
mundo. Ao todo, 19, divididos 
em três partes: Climas, paisagens; 
Bestiário; Cantos do mundo. Não 
preciso classificá-los porque já o 
estão. Posso então dedicar-me aos 
finos traços que os compõem, às 
frases bem-feitas, às ações bem re-
fletidas, aos fatos bem desenhados. 
Deixe-me falar um pouco de cada 
conto. Havendo tantos contos e 
pouco espaço, escrever sobre um 
deles ou poucos seria perfeito, mas 

o autor
evando nasCiMento

nasceu em Camacã, 
na bahia. fez doutorado 
pela universidade federal 
fluminense e pós-doutorado 
na universidade livre de 
berlim. foi professor da 
université stendhal, de 
grenoble, e atualmente é 
professor da universidade 
federal de Juiz de fora. 
publicou ensaios sobre 
filosofia e literatura e 
retrato desnatural 
(diários, 2004 a 
2007) em 2008. 
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: : lourenço Cazarré
 brasília – df

O 
conto que quase certa-
mente você não lerá foi 
escrito por um jornalis-
ta gaúcho de 40 anos e 

publicado por uma editora do Rio 
de Janeiro. Ah, tem mais: esse con-
to é muito bom.

O autor deste artigo chegou a 
essa conclusão depois de examinar 
90 das cerca de 150 coletâneas de 
contos (publicadas no Brasil em 
2010 e 2011) inscritas no Prêmio 
Brasília de Literatura, entregue 
durante a I Bienal Brasil do Livro e 
Leitura, em abril deste ano.

O levantamento concentrou-
se nos livros editados com cuida-
dos gráficos que os afastavam das 
produções amadoras. E com texto 
burilado, claro. Alguns exemplares 
não foram considerados porque, 
embora a ficha catalográfica juras-
se que reuniam contos, na verdade 
enfeixavam crônicas. Como se bus-
cava o perfil de um provável autor 
médio, obras coletivas obviamente 
não foram examinadas.

Nos meios literários é recor-
rente o chororô sobre a impossibili-
dade de se publicar um livro de con-
tos no Brasil hoje. E acrescentam os 
mais pessimistas: publicado, não 
venderá. Por isso mesmo, concluem, 
nossos editores fogem dos contistas 
como o diabo do exorcista.

Porém, considerando que nem 
todas as editoras brasileiras quise-
ram ou tiveram tempo de apresen-
tar suas obras (foi curto o prazo para 
inscrição), os números alcançados 
sugerem que, apesar das lamúrias, 
muitos contistas brasileiros acabam 
desencalhando sua produção.

Por que se diz que o trabalho 
daquele rapaz será publicado no 
Rio de Janeiro?

Porque 45 dos livros exami-
nados saíram de editoras cariocas. 
A maior produção coube à editora 
7Letras, com 18 volumes, seguida 
pela Record, com 13. O terceiro lugar 
ficou para a gaúcha Dublinense, com 
seis. Mas o Rio de Janeiro emplacou 
ainda duas editoras com três títulos, 
uma com dois e seis com apenas um.

São Paulo teve uma editora 
com três livros, três com dois títu-
los e nove com uma só obra. Santa 
Catarina, Rio Grande do Norte e o 
Distrito Federal entraram com edi-
toras que publicaram duas obras.

Seis casas editoriais cariocas 
e seis gaúchas contribuíram com 
um livro para este levantamento. 
Goiás compareceu com três edito-
ras de um só livro e a Bahia com 
duas. Da sempre literariamente 
poderosa Minas Gerais inscreveu-
se apenas uma casa editorial com 
um minguado produto.

Para se chegar à conclusão so-
bre a idade do nosso provável con-
tista, foram somados e divididos os 
anos de nascimento de exatos 50 au-
tores. O mais provecto deles nascido 
no distante 1925, enquanto o caçula 
veio à luz no recentíssimo 1992. Ao 
final, desembocou-se em 1972.

É interessante registrar que 
quase a metade do total dos auto-
res sonega o ano de nascimento nas 
orelhas dos livros. Mas a malícia nos 
obriga a dizer que essa percentagem 

painel do 
conto 
brasileiro
análise de obras recentes do gênero 
permite traçar um perfil de nossos contistas 
e apostar na qualidade das publicações

é bem mais elevada quando se exa-
mina separadamente o caso das se-
nhoras. Que, aliás, eram 18 no total. 
Por isso se diz que o autor do conto 
hipotético será um barbado.

Afirma-se ainda que contista 
brasileiro típico nasceu na terra de 
Simões Lopes Neto porque, dos 54 
escritores que informaram sobre 
seus estados de origem ou cidade 
natal, 16 vêm do extremo sul. Se-
gundo grupo mais numeroso, os 
cariocas têm dez representantes. 
Em terceiro lugar, empatados com 
sete autores, São Paulo e Minas 
Gerais. Com cinco contadores de 
histórias curtas chegam Bahia e 
Santa Catarina. Paraná comparece 
com três, Goiás e Ceará com dois. 
E com um só representante temos 
Paraíba, Distrito Federal, Espírito 
Santo, Pernambuco, Alagoas, Rio 
Grande do Norte e Sergipe.

Os que escrevem contos não 
gostam muito de falar sobre seu ga-
nha-pão. Apenas a metade dos au-
tores estudados — exatos 45 — men-
cionou nas orelhas de seus livros a 
profissão que exerce. O grupo mais 
numeroso vem da área de comuni-
cação: jornalistas, publicitários e 
relações públicas somaram 15. Em 
segundo lugar vêm os professores, 
num total de 11. Pode-se especular 
que este seria o grupo vencedor, caso 
todos mencionassem a profissão, 
já que é considerável o número dos 
que se anunciam doutorandos ou 
mestrandos em literatura brasileira. 
Médicos e músicos contavam com 
três representantes; artistas plásti-
cos, com dois. Entre as curiosidades, 
um taxista e uma webdesigner.

Por fim, para arriscar-se a di-
zer que o conto que quase segura-
mente não será lido é muito bom, o 
autor do artigo apresenta aqui oito 
autores jovens, ou não-badalados, 
cujo trabalho considerou de qua-
lidade. São seis cariocas, dois são 
gaúchos e um é cearense.

 
PassateMPos
(editora puC-go),
de vário do andaraí
Com nome de sambista e mui-

ta malemolência ao narrar, o autor 
— taxista de idade não sabida que 
trabalha no Rio de Janeiro — reuniu 
neste livro duas dezenas de narra-
tivas que apresentam personagens 
envolvidos em jogos ou atividades 
desvinculadas do ramerrão. A lin-
guagem é marcada pelo coloquial, a 
gíria irônica e certeira dos cariocas. 
Três são os contos excepcionais em 
um conjunto de qualidade acima da 
média. Divertidíssimo é o conto que 
narra uma noitada de quatro rapa-
zes, ex-estudantes da Escola Naval, 
até o momento em que encontram 
“três mulézinhas maneiras, potran-
quinhas”. O futebol, sempre despre-
zado pelos nossos narradores, surge 
inteiro em um parágrafo exemplar 
de Banco imobiliário. Em Cada um 
per se e Deus portanto, um taxista 
narra como entra mudo e sai cala-
do de um bilhar onde jogam vários 
malandros barra pesada.

salveM os Monstros 
(7letras), de
fernando paiva
O jornalista e músico carioca 

Fernando Paiva, nascido em 1977, 

des ou na zona rural, com forte pre-
sença de um passado familiar, ora 
um narrador de histórias insólitas 
que se passam em lugares distantes 
no tempo e no espaço. As narrati-
vas interioranas, sem dúvida, são 
um diferencial importante, uma 
vez que hoje a quase totalidade dos 
nossos contistas é cosmopolita. Já 
nos contos desarraigados do real, 
insólitos, sente-se a presença tute-
lar de Jorge Luis Borges. O conto 
que dá título ao livro, e que narra 
a fascinação de um menino por um 
tio estranho, numa cidade perdida 
na linha da fronteira com o uru-
guai, é talvez o melhor.

Contos de Mary
blaigdField — a MulHer 
Que não Queria Falar 
sobre o kentuCky
(7letras), de
luCas viriato de medeiros
São cinco as histórias da mis-

teriosa e histérica Mary Blaigdfield, 
que se recusa terminantemente 
a falar sobre o que aconteceu no 
Kentucky. Numa delas, Mary é sur-
preendida, no zoológico, por um 
papagaio que lhe diz que sabe exa-
tamente o que houve por lá. Entre 
as aventuras de Mary, estão oito 
contos. Divertidos, como Amor de 
armário, que narra o amor entre 
uma caixa de cereais e um paco-
te de uvas passa. Ou que brincam 
com o absurdo, como Faxina ge-
ral. Mas o melhor texto do jovem 
Lucas Viriato de Medeiros (nascido 
em 1984 no Rio de Janeiro) talvez 
seja o rocambolesco 14.100, no 
qual desvendamos o mistério do 
vândalo que joga baldes de água na 
varanda do edifício onde mora.

o barCo e os teMPorais 
(7letras), de
márCia guimarães
A vida encardida dos miserá-

veis e marginais é o tema da maioria 
dos relatos de Márcia Guimarães. Ex-
cepcional é conto intitulado Golden 
gate, protagonizado e narrado por 
um brasileiro que descreve como al-
guns de seus conterrâneos — Bastos, 
Nego Lins e Sigmar — sobrevivem, 
na pindaíba, aplicando pequenos 
golpes, em São Francisco, na Califór-
nia. Saudosos todos eles de um Bra-
sil que só existe num passado distan-
te. O cotidiano mesquinho e violento 
dos que vivem confinados em um 
centro de internamento para alcoó-

latras é o assunto de Olho d’água. A 
narrativa segura, cortante, afastada 
de qualquer sentimentalismo, com 
forte dicção carioca, de Márcia Gui-
marães constrói cenários asfixiantes 
e personagens às voltas com o vazio 
de suas vidas. Vários contos marca-
damente cariocas — como o que dá 
título ao livro — contrastam com 
narrativas cosmopolitas.

Festa na usina nuClear 
(oito e meio), de
rafael sperling
Na dedicatória — aos nerds 

que ficaram dependentes de jogos 
de RPG, aos que estavam comendo 
açaí e mancharam suas roupas —, 
Rafael Sperling dá o recado: o hu-
mor é um traço forte dos seus tex-
tos. É um humor que zanza entre o 
grotesco e o escatológico, mas que 
vai além: cutuca os fundamentos 
do teatro em que vivem as pessoas 
de bem, os que exercem profissões 
dignas nesse nosso estranho mun-
dinho. É o caso de Éz, um homem 
comum que todo dia, às oito da ma-
nhã, se deita para dormir na sua sala 
de trabalho. Em Amores efêmeros 
nos defrontamos com um casal que 
pede filhos pelo sistema de entrega 
em domicílio. Neste seu primeiro 
livro, o jovem carioca (nascido em 
1985) mostra que tem o que dizer e 
que sabe como fazê-lo.

Quero ser
reginaldo Pujol FilHo
(não editora), de
reginaldo puJol filho
A contracapa anuncia que, 

com este livro, o autor quis “escan-
carar seus mestres”, homenageá-
los. Claro que não se pode acreditar 
no que informa uma empresa que 
na folha de rosto adverte: “isto não 
é uma editora”. Na verdade, trata-
se aqui de uma sátira desvairada 
que não presta tributo a ninguém. 
Talvez se possa dizer que em cer-
tos contos Reginaldo Pujol Filho 
trata seus “mestres” com uma dis-
cretíssima reverência. Mas não são 
esses os seus melhores. Os ótimos 
são aqueles dois ou três nos quais 
o autor debocha abertamente do 
estilo modernoso e arrebicado 
daqueles escritores aos quais, em 
tese, deveria render homenagens. 
Muito bons são os contos desen-
volvidos a partir de detalhes da 
vida e da obra de Miguel de Cer-
vantes e Luigi Pirandello.

ilustração: 
tereza 
yaMasHita

constrói suas histórias transitando, 
desembaraçado, entre o hilarian-
te e o absurdo. Ou, para ser mais 
exato, misturando-os. Para quem 
prefere começar pelas gargalhadas, 
sugere-se o impagável O bloco do 
sapo que come calcinha, que narra 
as desventuras de um derrubador 
de mocinhas que se vê, subita-
mente, despossuído do seu ímpeto 
másculo por uma bruxaria. Para 
quem prefere o surreal, indica-se 
As estrelas do corpo de Juliana, 
sobre uma insólita vidente que lê o 
futuro nas sardas das pessoas.

O texto de Fernando Paiva 
flui com aquela aparente facilida-
de com que fluem os textos — jor-
nalísticos ou literários — dos que 
sabem escrever bem. Fluidez ve-
dada, claro, aos escritores-cabeça. 
Em Salvem os monstros não há 
malabarismo nem pirotecnias es-
tilísticas. Só histórias legíveis, ora 
divertidas, ora instigantes.

CoMo uM Cão Que
sonHa a noite só
(7letras), de
dérCio braúna
É difícil enquadrar a arte nar-

rativa de Dércio Braúna nas gran-
des linhas do conto atual brasileiro. 
Digamos que as histórias que ele 
conta não são nem claramente in-
timistas nem voltadas para o real. 
Não contribuem, como apreciariam 
certos críticos, nem para a psicolo-
gia nem para a sociologia. O que se 
pode dizer com certeza é que Braúna 
tem uma dicção poética particula-
ríssima, lusitana mesmo. Compro-
va-se que ele escreve como se fosse 
herdeiro direto de Lobo Antunes ou 
de Saramago lendo o conto Deus é 
nossa mulher-a-dias. A contracapa 
informa-nos que o autor é historia-
dor e que trabalha “com pesquisas 
sobre os tempos pré-coloniais mo-
çambicanos, a partir de obra de 
Mia Couto”. Talvez isso explique a 
redação de textos como Uma ora-
ção na era da mecânica. 

a Árvore Que
Falava araMaiCo
(editora asterisCo), de 
José franCisCo botelho
Em busca de uma definição 

apressada para as narrativas curtas 
do gaúcho de Bagé José Francisco 
Botelho, 40 anos, pode-se dizer que 
ele é ora um contador de histórias 
que se passam em pequenas cida-
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O
s psicoterapeutas e os psica-
nalistas vão querer me matar, 
mas sempre encarei a infância 
e a adolescência como os pri-

meiros estágios de um foguete espacial. 
Fundamentais, sim. Cheios de combustí-
vel, sim. Mas também os primeiros a se-
rem descartados após o lançamento. Con-
fesso que a prática tão comum hoje em 
dia de tentar recuperar material antigo 
— memórias e afetos — nunca me interes-
sou. Daí minha surpresa e meu constran-
gimento com a descoberta do fantasma 
de Ray Bradbury, que secretamente me 
assombra há décadas. Esse espírito con-
tinua aqui, petulante, materializando ao 
meu redor certa serenidade e certa ter-
nura, penso eu, muito mais apropriadas 
à juventude. Semelhante à experiência 
do primeiro amor juvenil. Algo a que um 
homem maduro, já açoitado pela cruelda-
de e pelo cinismo, já vacinado por Freud, 
Faulkner e tantos outros, não devia ser ex-
posto. Nem ficar expondo publicamente.

O primeiro livro que li de Ray Bra-
dbury não foi seu romance mais célebre, 
Fahrenheit 451, publicado em 1953, 
de que gosto bastante, apesar de não ser 
o meu predileto. Sempre que se fala em 
Fahrenheit 451 é lembrada a adapta-
ção de François Truffaut para o cinema, 
de 1966. Mas não recomendo a ninguém 
que assista ao longa-metragem, nem 
antes nem depois de ler o livro. O filme 
envelheceu muito mal — a maioria dos 
filmes envelhece muito mal, é de sua na-
tureza a cristalização no tempo —, certas 
cenas tornaram-se constrangedoras e até 
risíveis. Salvam-se apenas a música de 
Bernard Herrmann e a cena final, em que 
aparecem os homens-livro declamando 
na floresta as obras-primas queimadas, 
cena que não está no romance.

O primeiro livro que li de Ray Bra-
dbury foi a coletânea de contos F de fo-
guete (1962). Devorei em uma tarde e 
uma noite, e na manhã do dia seguinte, 
afortunadamente um sábado, corri à pa-
pelaria — na passagem da década de 1970 
para a de 1980 poucas cidades do interior 

tinham livraria — pra comprar o outro, E 
de espaço (1966), que também li em seis 
ou sete horas. De imediato, o que mais me 
encantou nos contos de Bradbury foi seu 
talento para o enredo, a trama, o entre-
cho, a urdidura. Sem saber, eu estava co-
meçando a tomar contato com a tradição 
dos grandes contadores de histórias. Bra-
dbury foi apenas o primeiro de muitos, o 
mestre que convidou os outros. Descon-
fio que até mesmo Borges, seu vizinho de 
prateleira em minha estante, não teria en-
trado em casa se não fosse por ele.

Se me pedissem uma lista com os 
cem melhores contos que já li na vida, 
mais de um terço seriam de Ray Bradbury, 
que demonstrou como ninguém que, no 
frigir dos ovos, ficção é personagem e en-
redo. A linguagem é o que sustenta tudo, 
é o que dá forma ao universo narrativo, 
mas sem um personagem marcante e um 
enredo surpreendente não há epopéia, 
drama, romance, novela ou conto que 
sobreviva. Essa é a razão de figuras como 
ulisses, Dante, Dom Quixote, Hamlet, 
Fausto, Raskolnikov, Madame Bovary, 
Moby Dick, Capitu, Riobaldo e Diadorim 
continuarem até hoje em nosso imaginá-
rio. Lá estava eu, suportando estoicamen-
te o tédio tão comum nas cidades do in-
terior paulista, quando Ray Bradbury me 
apresentou um bom número de pessoas 
incomuns vivendo situações incomuns e, 
por isso, inesquecíveis.

Ray Bradbury passou a vida toda 
convencendo a si mesmo e a seus leito-
res de que o mundo pode ser muito mais 
fascinante do que realmente é. Porém, 
fascinante do modo mais simples, sem 
recorrer à complexidade discursiva de 
um Faulkner ou de um Nabokov. Seus 
contos são janelas suaves e descomplica-
das pra todo tipo de país das maravilhas, 
do mais bizarro ao mais sublime. Que tal 
viver num mundo que acelera o metabo-
lismo das pessoas, comprimindo setenta 
anos em sete dias (Gelo e fogo)? Ou num 
mundo senciente, ávido por agradar seus 
visitantes (Aqui há tigres)? Ou num mun-
do fustigado por uma chuva perpétua e 

enlouquecedora (A longa chuva)? Que tal 
viajar até o sol apenas pra retirar dele um 
pedacinho fumegante (Os pomos doura-
dos do sol)? Ou participar de um safári 
pré-histórico e acidentalmente mudar 
nosso futuro (Um som de trovão)? Essas 
situações pertencem a F de foguete.

O livro seguinte, E de espaço, 
não fica atrás. Sua coleção de situações 
espantosas e inquietantes é igualmente 
boa. Que tal conhecer um homem cujo 
corpo está sofrendo uma admirável meta-
morfose (Crisálida)? Ou um menino que 
está constantemente trocando de família 
adotiva, porque simplesmente não con-
segue envelhecer (Saudações e adeus)? 
Ou as crianças que estão brincando de 
“invasão”, sem saber que estão realmen-
te colaborando com uma grande invasão 
(Hora zero)? Que tal tentar manter a cal-
ma quando uma inofensiva plantação de 
cogumelos começar a parecer tudo me-
nos inofensiva (Venha ao meu porão)? 
Ou quando ninguém quiser acreditar em 
você quando disser que está ouvindo o 
pedido de socorro de uma mulher enter-
rada viva (A mulher gritando)?

Sempre que penso nos livros que 
li na adolescência as impressões surgem 
meio turvadas, meio misturadas. É na-
tural. A memória não trabalha com algo-
ritmos infalíveis. Recordo vagamente os 
personagens e o enredo da maioria dos 
contos e romances que li naquela época. 
Estão adormecidos na névoa espessa, qua-
se inalcançáveis. Menos parte da obra de 
Ray Bradbury. Lembro muito bem de seus 
melhores contos. Esses se fixaram com-
pletamente em minha memória porque 
foram lidos mais de uma vez num curto 
espaço de tempo. O anão, O próximo da 
fila, O emissário, Jack-in-the-box (um de 
meus prediletos, sobre um garoto confina-
do pela própria mãe superprotetora num 
palacete-mundo), A multidão, O vento e 
A cisterna, todos da macabra coletânea O 
país de outubro (1955). Também está 
gravada em minha memória pelo menos 
uma dúzia de contos do clássico As crô-
nicas marcianas (1950).

Se tudo isso ficou distante do meu 
campo de visão por pelo menos duas dé-
cadas, a culpa foi dos caluniadores da opo-
sição: os scholars. Durante muito tempo 
eu dei ouvidos a eles, a suas intrigas de 
gabinete. Seguindo seus eruditos conse-
lhos abandonei os grandes contadores de 
histórias. Passei a me dedicar apenas ao 
que os especialistas diziam valer a pena: a 
alta literatura. É claro que isso foi — tem 
sido — muito prazeroso. Não serei injus-
to. Graças aos especialistas eu fiz amiza-
de com gente da mais refinada catego-
ria. “Fazer amizade” nesse caso significa 
enxergar através da pele, sentir empatia, 
analisar as vísceras, compreender emo-
cionalmente as inquietações. Orientado 
principalmente pela esfera acadêmica fui 
até as fronteiras mais distantes e hermé-
ticas da literatura. E gostei do que encon-
trei. Ampliou meus horizontes.

Mas o que os especialistas precisam 
compreender e começar a divulgar é que 
os grandes contadores de histórias não 
devem ser abandonados jamais. Esse foi 
o crime dos caluniadores: me fazer acre-
ditar, por exemplo, que Kafka é mais im-
portante do que Heinlein. Que a ficção 
fantástica e o realismo mágico são mais 
importantes do que a fantasia e a ficção 
científica. Que a obra de Saul Bellow é 
mais importante do que a de Ray Brad-
bury. É preciso defender a verdade: não 
são mais importantes, não são menos 
importantes, apenas cumprem funções 
análogas em diferentes regiões de nossa 
inteligência. Por que forçar uma escolha, 
uma fratura, se não cabe aqui a disjuntiva 
ou, mas apenas a aditiva e?

Nossa espécie precisa encontrar um 
meio seguro de frear essa selvagem in-
clinação para a disjunção, a desunião, a 
exclusão, a separação, a cizânia, a discór-
dia. Inclinação que perturba não apenas 
o sistema cultural, mas todas as esferas 
da sociedade, provocando racismo, xeno-
fobia, homofobia, etc.

Continua na prÓxima edição
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Q
uando o menino entrou 
no trem, já sabia que não 
ia para a praia como das 
outras vezes. Eram muito 

mais vagões. E as filas — grandes, 
bem grandes — eram divididas en-
tre a dos homens e a das mulheres e 
crianças. O menino, sob a supervisão 
atenta dos soldados, viajou com sua 
mamãe. E com outras crianças e ou-
tras mamães. A viagem foi silenciosa, 
como quando estavam na fila. Quan-
do chegaram, foram levados a uma 
casa de número 48, que dividiram 
com muitas mães e muitas crianças. 
Também havia uma casa com chami-
né. A mamãe dele dizia que os meni-
nos que entravam ali iam direto para 
o céu. Ele não queria ir para o céu 
ainda. Mesmo passando frio e fome. 

Tudo o que acontece em Fu-
maça (texto do galego Antón For-
tes com ilustrações da polonesa 
Joanna Concejo) é narrado por um 
menino anônimo. um garoto sem 
nome, como milhares de outros 
que também tiveram medo, sau-
dade, fome, frio. Como milhares 
de outros que foram arrancados de 
suas casas, levados para os trens, 
jogados em quartos com camas de 
palha, obrigados a trabalhar e a 
servir como experimento para os 
nazistas. Como milhares de outros 

sem final feliz
FuMaça, do galego antón fortes, 
mostra a visão de um menino anônimo 
sobre a vida em um campo de extermínio

que viraram fumaça.
Não é literatura de fácil di-

gestão. Não tem final feliz, não tem 
mensagens edificantes, não tem 
figuras coloridas com meninos sor-
ridentes, bichinhos que falam. Não 
tem as nuances de riso ou o ame-
ricano redentor de A vida é bela 
(obra cinematográfica italiana que 
também trata dos campos de con-
centração sob a ótica de uma crian-
ça). É um livro tristíssimo.

Mas é bonito, sim. Edição 
muitíssimo bem cuidada. Texto 
objetivo, curto, ágil. Ilustrações 
de traços duros e cores neutras — 
embora sem perder a aura poética. 
Fumaça é a visão de uma criança 
sobre sua curta vida em um cam-
po de concentração. E, embora não 

faça nenhuma referência explícita 
a “campo de extermínio”, “nazis-
mo” e “morte”, trata disso tudo. As 
ilustrações, quase sem cor, refor-
çam: chaminés com pessoas “vo-
ando” como fumaça, pijamas lis-
trados, cabelos raspados. Por essas 
referências, os leitores que tiverem 
algum conhecimento sobre o que 
aconteceu na Segunda Guerra — os 
trens, as celas, a vida nos campos 
de concentração, as câmaras de gás 
e os crematórios — poderão apro-
veitar melhor o texto e as imagens 
dessa obra tão bem cuidada.

Para as crianças menores, Fu-
maça talvez possa ser uma porta 
aberta a atiçar a curiosidade: por que 
os meninos que entram na casa com 
chaminé vão direto para o céu?

os autores

antón Fortes

nasceu em sarria (província 
de lugo, na galícia). é também 
autor de Caderno de 
animalista, pelo qual recebeu o 
2º prêmio livro infantil e Juvenil 
mais bem editado de 2009 
(ministério da Cultura espanhol).

joanna ConCejo

nasceu em slupsk (polônia) 
e é formada pela academia 
de belas artes de poznan 
(polônia). outros livros com 
suas ilustrações são il signor 
nessuno (2008), grand 
et petit (2008) e l’angelo 
delle scarpe (2009).

FuMaça
antón fortes
ilustração: Joanna Concejo
trad.: marcos bagno
positivo
40 págs.

: : entrevista : :  riCardo filho

pelo prazer da leitura
: : Yasmin taketani e
    guilherme magalhães
 Curitiba – pr

r
icardo filho tem um 
leitor bem específico em 
mente para seus livros: ele 
mesmo, quando criança. 

é com esse menino exigente que 
o escritor busca dialogar em seus 
livros infantis e juvenis e, mais do 
que ganhar pelos ensinamentos, 
conquistar pelo prazer de suas 
histórias. nascido no rio de Janeiro, 
em 1954, mas logo tendo se 
mudado para são paulo, ricardo 
filho entrou em contato com 
a literatura já na infância, por 
influência do ambiente familiar 
— neto de graciliano ramos, 
descobriu o prazer da leitura 
principalmente por incentivo de 
seu pai, o também escritor ricardo 
ramos. nesta entrevista concedida 
via e-mail, o autor de o livro 
dentro da concha, joão bolão 
e sobre o telhado das árvores, 
entre outros, e mestrando em 
literatura infantil e Juvenil pela 
usp fala sobre as suas primeiras 
leituras, as preocupações que 
guiam sua escrita e as mudanças 
na literatura dedicada a este 
público, entre outros assuntos.

• Como se deu o seu primeiro 
contato com a literatura? Des-
tas leituras iniciais, quais fo-
ram as mais marcantes?
Cresci em uma casa onde a literatu-
ra estava muito presente. Meu pai, 
o escritor Ricardo Ramos, era muito 
disciplinado, sempre o vi em conta-
to diário com o ofício de escrever. 
Aprendi com ele, desde muito cedo, 
que era um trabalho como outro 

qualquer; defendia com muita con-
vicção a idéia de que a produção 
literária deveria ser realizada com 
disciplina. O barulho do martelar 
da máquina de escrever nunca irá se 
apagar de minha memória. Ele lia o 
que escrevia para minha mãe e eu 
prestava atenção. Escritores amigos 
dele freqüentavam minha casa e as 
conversas literárias gradativamen-
te foram despertando minha curio-
sidade. Fui muito estimulado a ler e 
criei um hábito de leitura que man-
tenho até hoje. Sempre li bastante. 
Meu primeiro livro foi Reinações 
de Narizinho, do Monteiro Loba-
to, aos sete anos. Acabei lendo a co-
leção inteira. Considero que aprendi 
a ler com Lobato. Daí, li tudo o que 
se lia na época: A ilha do tesouro; 
Moby Dick; Robinson Crusoé; a 
coleção dos livros do Tarzan, do Ed-
gar Rice Burroughs; Os três mos-
queteiros; Robin Hood; os li-
vros do Jack London; tudo do Mark 
Twain; Cazuza, do Viriato Corrêa; 
Saudade, do Thales de Andrade; 
Coração, do Edmundo de Amicis, 
livro que me ensinou que se podia 
chorar lendo; os livros do Francisco 
Marins; a coleção dos Três esco-
teiros em férias no rio... (Tie-
tê, Paraná, Araguaia, Paraguai), do 
Francisco Barros Júnior — eu lia 
compulsivamente. uma coleção es-
crita pela escritora norte-americana 
Laura Ingalls Wilder, Little hou-
se, também fez minha cabeça. Li e 
reli várias vezes. Tenho saudade do 
prazer que a leitura me despertava 
nessa época, era um alumbramento. 
Eu lia com sofreguidão.

• Qual a importância da escola 
e da família na sua formação 
como leitor?

A escola não foi assim tão impor-
tante. Como mediadora considero 
que não realizou um trabalho re-
levante. Os livros que nos davam 
para ler normalmente eram mal 
escolhidos. Não levavam em conta 
uma coisa que considero funda-
mental hoje: a necessidade que a 
criança tem de encontrar diversão 
nas histórias. Escolhiam textos 
não apropriados para nossa idade. 
Acho que fizeram de tudo para nos 
afastar do prazer da leitura. Ler, 
por exemplo, O guarani antes da 
hora fez com que até hoje eu tenha 
má vontade com o pobre do José de 
Alencar. A minha sorte foi ter em 
casa alguém que sabia orientar e 
que me apresentou aos textos mais 
importantes da literatura infantil e 
juvenil. Meu pai, além do mais, ti-
nha lido os livros e conversava co-
migo a respeito. Falávamos sobre 
as tramas, discutíamos, cada um 
dizia o que achava do texto. Desde 
muito cedo entendi que livros eram 
um bom assunto para conversas.

• O que o levou especifica-
mente à literatura infantil e 
juvenil? Qual o ponto de par-
tida para criar um diálogo 
com crianças e adolescentes, 
alcançar esse público-leitor 
através de seus livros?
Considero essa pergunta difícil 
de responder. Poderia dar muitas 
respostas, não sei até que ponto 
verdadeiras. Como sou neto de um 
escritor que se notabilizou como 
romancista, e filho de outro que 
tem importância na área do conto, 
talvez tenha escolhido, penso que 
inconscientemente, um segmento 
onde pudesse ser menos compara-
do, uma área por onde eles circulas-

sem menos. Só que existem consta-
tações também importantes. Meu 
texto, na hora em que vou escrever, 
normalmente já é pensado ou para 
crianças, ou jovens. É para esses lei-
tores que escrevo, é neles que penso 
quando imagino minhas histórias. 
Talvez por ter o meu primeiro lei-
tor, o escritor Ricardo Filho, muito 
das características daquele meni-
no e jovem leitor apaixonado pela 
leitura do passado. Esse menino 
revive quando escrevo, é por ele e 
para ele que o texto flui. Embora eu 
continue lendo muito, aquele fogo, 
aquela paixão, a capacidade de va-
rar uma noite inteira lendo, isso 
tudo ficou lá atrás, virou saudade. 
O ponto de partida para se alcançar 
esse público-leitor é esse, a capaci-
dade de voltar a ser criança na hora 
de escrever. E conseguir enxergar 
as histórias que estão por aí. A fic-
ção sempre parte da realidade.

• Quais são suas principais 
preocupações ao escrever 
para este público? Alguma de-
las diz respeito aos pais que 
vão ler junto a seus filhos?
De maneira geral a minha preo-
cupação é, principalmente, contar 
uma boa história. Como já disse, 
eu escrevo, na prática, para o meni-
no que fui. Ele é um leitor exigente 
e experiente. Quer que o texto seja 

bem escrito do ponto de vista for-
mal, deseja se emocionar, divertir-
se, fantasiar, ser fisgado pelo texto e 
encontrar prazer na leitura. Só que 
isso tudo acontece naturalmente. 
Procuro me afastar daquela visão 
inicial da literatura infantil e juve-
nil, dos primórdios dela, da idéia de 
que preciso passar ensinamentos. 
Preocupo-me em manter uma visão 
humana das pessoas e passar esse 
contexto para as personagens. De-
finitivamente não me preocupo com 
os pais. Quero agradar aos filhos. 
Mas tenho certeza de que mantendo 
as qualidades principais aqui coloca-
das, por tabela, também os comovo. 

• A partir de seu estudo sobre 
a área, quais erros e acertos 
da atual produção brasileira o 
senhor destacaria?
Errado é querer passar ensinamen-
tos morais no texto. Isso é velho, 
antigo, incomoda. Certo é poder 
falar qualquer coisa, não limitar os 
assuntos com tabus — tudo pode ser 
tratado, desde que com sensibilida-
de. Está aí a Lygia Bojunga, que não 
me deixa mentir. Considero A bol-
sa amarela e Sapato de salto, 
duas obras escritas por ela, marcos 
da nova literatura para jovens. Ou-
tra coisa bacana que está acontecen-
do é a evolução dos textos visuais. 
Temos hoje grandes ilustradores. 
Eles estão transformando a literatu-
ra infantil, aliando-se aos textos ver-
bais e construindo um todo maior, 
mais inteligente, ajudando na tarefa 
de conquistar os pequeninos. Gen-
te como Nelson Cruz, Roger Mello, 
Odilon Moraes e Fernando Vilela, só 
para citar alguns, está construindo, 
com suas imagens, um diálogo mui-
to importante com os leitores.
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treCHo
FuMaça

“a roupa de mamãe 

fica grande nela, e os 

tamancos lhe machucam.

o ruim é ficarmos tanto 

tempo de pé no frio 

e na neve, na hora da 

contagem; e a comida...

mamãe diz que eu tenho 

que comer tudo para não 

ficar doente e sempre me 

dá um pouco da sua.

literatura infantil e juvenilrabisco
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EDIÇÕES ANTERIORES ENTREVISTAS OTRO OJODOM CASMURRO PAIOL LITERÁRIO PRATELEIRA NOTÍCIASCOLUNISTAS ENSAIOS E RESENHAS

QUEM SOMOS CONTATO ASSINATURA DO JORNAL IMPRESSO CARTAS

O 
melhor roteiro que eu já li não é 
uma adaptação de obra literária 
ou teatral: foi escrito diretamente 
para o cinema e leva a assinatura 

do dramaturgo norte-americano Arthur Mil-
ler, mundialmente famoso. Trata-se do script 
para Os desajustados (The misfits), filme de 
John Huston cuja estatura de obra de arte só 
fez crescer com o tempo, a partir de um ar-
gumento tão perto da vida que o espectador 
parece poder tocá-la com a mão.

A obra resultante de um texto assim te-
ria que ser poderosa como os mustangs per-
didos no deserto dessa produção de 1961, na 
qual o trabalho de Miller e a direção de Hus-
ton pouco a pouco nos reduzem, na poltro-
na, a um silêncio sem pipocas ruidosamente 
mastigadas. É nada menos que esplendoro-
so o desenvolvimento da relação de quatro 
“perdedores” (os loosers do interesse per-
manente de Huston), reunidos em torno de 
rodeios matutos e acompanhados por estra-
das e escalas de solidão. No vigoroso preto 
e branco do filme, vemos os restos do “so-
nho americano” assustando uma casa inaca-
bada ou emulando a violência física, sensu-
al, na cidade e no campo, tudo sem retoques 
e com a mão firme do diretor de O tesouro 
de Sierra Madre a rematar os ingredientes 
de tristeza, falsa euforia e débâcle do entre-
cho criado pelo autor de A morte do caixeiro 
viajante — outra imersão na América disse-
cada sem a menor piedade. 

No campo da adaptação, considero tam-
bém magistral o roteiro criado por Robert Bolt 
para Lawrence of Arabia, o filme de David 
Lean vencedor de sete Oscars totalmente me-
recidos. Bolt trabalhou sobre Seven pillars 
of wisdom, livro autobiográfico de Thomas 
Edward Lawrence sobre a sua aventura nos 
desertos da Síria e do Hedjaz, durante o pri-
meiro grande conflito mundial. Curiosamente, 
não há nesse super longa-metragem de 1962 
nenhuma personagem feminina — contrarian-
do a tese de que todo filme teria que apresen-
tar um envolvimento amoroso entre os dois se-
xos para alcançar o sucesso que o filme de Lean 
logrou no lançamento mundial e, novamente, 
em 1972 e 1992 (em versão restaurada).

Essas duas produções são bem diferen-
tes entre si, no tratamento e no orçamento, 

porém, ambas partiram de roteiros excelen-
tes, situados nas antípodas daquela receita 
que adotamos nos anos de 1960 como lema e 
desculpa para muitos dos defeitos de origem 
do nosso cinema: “uma câmera na mão e uma 
idéia na cabeça”. 

Essa fórmula mais ou menos esportiva 
foi, quem sabe, o escape da criação em tem-
pos de cólera: a partir de 1964, a liberdade 
se tornaria um bem escasso no Brasil, du-
rante cerca de 20 anos, e isso forçaria o flo-
rescimento das metáforas políticas, princi-
palmente no cinema. A frase faria a cabeça, 
literalmente, dos diretores do Cinema Novo 
sob a influência da nouvelle vague — que, 
no entanto, nunca aboliu o roteiro de obras 
exaustivamente pensadas, como as de um 
Jacques Rivette, por exemplo. 

Era a época da contracultura embasada nas 
idéias do hoje esquecido Herbert Marcuse, um 
pouco antes de surgir “a indústria que recupera 
tudo” (Glauber Rocha plagiando Gilles Deleuze). 
A liberdade ainda não era somente “uma calça 
Lee” e o cinema era parte daquela utopia vaga, 
comovente em corações e mentes jovens como “o 
sol somente o é uma vez” (Dylan Thomas).

Faz tempo, sim, e parece que herdamos 
mais o desleixo do que a desconstrutividade 
no gosto pelas falsas calças costumerizadas. 
No cinema do improviso engessado, ficou a 
idéia da câmera potencializada pelo logos 
não-platônico do lema transformado em algo 
como “comamos os bispos Sardinhas do real, 
de novo” — com base na estética da fome e 
da carnavalização do osso das coisas (esses 
dois pecados originais da raça). Nós, os tupi-
niquins de plantão sem idade, mais uma vez e 
sempre pecamos por nos mostrarmos encan-
tados com os espelhinhos de bicicleta da rea-
lidade abaixo do Equador — longe da experi-
ência cansada dos pecados de Tio Sam.

Na contramão disso — ou seja, na certe-
za cheyenne de não se encantar com efeitos de 
vidrinhos reproduzindo nuvens vermelhas de 
sangue (e outros truques) —, o cinema ameri-
cano clássico sempre se manteve adepto da “es-
pinha dorsal da escrita”, e cabe recordar um 
pouco como era gostoso o (roteirista) francês, 
alemão, inglês e até mexicano aqui e ali contra-
tado na Idade de Ouro do nexo cinematográfi-
co ianque. Eram batalhões de roteiristas, ape-

trechados de máquinas de escrever, garrafinhas 
de metal e cigarros estocados nos cubículos (do 
departamento que Nathanael West chamava de 
“morgue”), todos incumbidos de criar os rotei-
ros ou revisar aqueles escritos por outros. Quem 
era bom nos diálogos melhorava o trabalho para 
as imagens ilusórias a 24 quadros por segundo 
e 200 ou 300 dólares por semana (mais o bônus 
por filme efetivamente produzido). 

Nos estúdios da indústria hollywoodiana 
de fogo pleno, essa “usina de sonhos” a metros 
produzia pesadelos críticos como Infidelity — o 
roteiro escrito por F. S. Fitzgerald e censurado 
pelo código interno das grandes produtoras — e 
comédias leves, boas para as tardes de domin-
go, nas quais o beijo tinha de ser casto como o 
foxtrote dançado por irmão e irmã. O roteiro 
— pré-filme para os americanos — revelava a 
“boa” ou a “má” cabeça por trás da tela contro-
lada por Hayes e os (chamados) bons costumes 
do meio-oeste à costa leste que desaba na obra-
prima literária intitulada The great Gatsby.

Por que o maior escritor americano da 
segunda década do século 20 fracassou ao 
tentar escrever para o cinema? Porque era 
um grande, um imenso escritor, porém seus 
diálogos soavam literários demais nas bo-
quinhas pintadas de atrizes platinadas como 
Harlow e Monroe.

Marilyn diz, entretanto, maravilhosa-
mente, os diálogos de The misfits — escritos 
para ela pelo roteirista que se tornaria seu ma-
rido. Não se pode pensar na grosseria da “lou-
ra burra” ao ver a loura pura (?) dizer que “de-
pende do próximo acontecimento” debaixo do 
céu vazio — que não nos protege. Desafortu-
nado como ela, o filme ainda hoje passa des-
percebido nas madrugadas insones de obras-
primas que ensinam roteiristas e cineastas a 
serem cinematográficos e não literários. 

No cinema, o diálogo tem de sair direta-
mente da vida. Como os atores geralmente es-
tão no ambiente real das locações, circulando 
no meio do tráfego ou tomando uma bebida 
num bar de segunda, diante das manchas no 
espelho, as “falas” não podem soar em cima 
do salto alto sobre o palco iluminado, debaixo 
da luz que artificializa tudo.

o real é Mais real no CineMa?
À frente das câmeras, a luz da manhã 

é tornada mais branca (isto é, mais “real”) 
com rebatedores e outras ênfases secretas — 
e Antonioni mandou pintar de verde a gra-
ma de Hyde Park para tornar o parque mais 
parecido com ele mesmo em Blow-up. Quem 
viu o filme do gênio italiano — a obra “pop” 
mais popular do cinema — sabe o quanto o 
parque londrino ficou mais concreto nessa 
fita baseada num conto (Las babas del dia-
blo) de Julio Cortázar que jaz, irreconhecí-
vel, na história de um crime em que o que 
menos importa é saber quem-matou-quem 
atrás das moitas retocadas.

No cinema brasileiro, Alberto Cavalcan-
ti foi um dos que se interessaram por criar 
uma escola de roteiristas que viesse a suprir 
a falta, histórica, de argumentos e histórias 
desenvolvidas assim para não se parecerem 
com a literatura ou, pior ainda, com o palco 
que pode ser uma ilha de palavras cercadas 
de escuridão iluminada por todos os lados. 

Aqui, realizam-se obras cujos roteiros 
ainda não estão prontos, provavelmente, para 
virarem filmes (pode-se conferir um caso re-
centíssimo: o de Canta Maria, do experiente 
Francisco Ramalho Júnior). Cá em Pindorama, 
os atores e as atrizes que se saem bem nas no-
velas da TV freqüentemente se dão mal na tela 
grande (veja-se o caso de Tarcísio Meira, ca-
nastrão na tela grande e na pequena, mas ainda 
mais canastrão na primeira). uma das possíveis 
explicações apontaria para o defeito fitzgeral-
diano (nos roteiros, exclusivamente) do diálo-
go “a sobrar da boca” — sendo que as falas são, 
muitas vezes, ditas pelo Tony Ramos de plantão 
com aquela espécie de fração de partida, ou re-
tardo fora de ritmo, dando a impressão de que 
só começaram a dizer as palavras quando a câ-
mera foi acionada para rodar a cara película en-
cerrada nos chassis de negativo.

Positivo: você estará certo se estiver pen-
sando que somente agora estamos vendo sur-
girem escolas destinadas a formar roteiristas 
que não sejam literários (como Hermilo Borba 
Filho foi, para Cavalcanti, em O canto do mar) 
e possam criar, adaptar ou desenvolver os “li-
bretos” específicos do cinema, que são os rotei-
ros de ferro, de plástico, de papelão, de pano e 
de gaze transparente das idéias para o filme já 
digital, que agora está já instalado para sem-
pre na tecnologia da arte das imagens.

Câmera, literatura & Cabeça

o autor
antônio nobre

nascido no porto, antônio 
nobre (1867-1900) foi um dos 
autores mais importantes do 
fim do século 19 em portugal. 
após estudos mal-sucedidos 
em Coimbra, partiu para paris, 
onde se formou em Ciências 
Jurídicas, ali familiarizando-se 
também com a estética sim-
bolista. na capital francesa, 
publicaria sua primeira e mais 
importante obra: o livro só, 
que receberia uma segunda 
edição, bastante modificada, 
ainda em vida do poeta. 
vitimado pela tuberculose, 
nobre faleceu aos 33 anos, 
deixando escritos que seriam 
reunidos na obra póstuma 
despedidas.

o duplo de nobre

só (seguido 
de desPedidas)
antônio nobre
ateliê
448 págs.

: : henriQue marQues-samYn
 rio de Janeiro – rJ

1. aProximação
(via manuel bandeira)
“Tu que penaste tanto e em 

cujo canto/ Há ingenuidade santa 
do menino;/ Que amaste os chou-
pos, o dobrar do sino,/ E cujo pran-
to faz correr o pranto” — com essa 
estrofe se abre um dos primeiros (e 
mais famosos) poemas de A cinza 
das horas, primeiro livro de Ma-
nuel Bandeira, publicado em 1917. 
Intitulado A Antônio Nobre, o po-
ema é estampado logo depois de A 
Camões, e há entre os dois um bru-
tal contraste: se o último soa frio 
e artificial, o primeiro parece pro-
duto de um lirismo espontâneo e 
sentido. Treze anos antes, fora em 
Bandeira diagnosticada a tubercu-
lose que, se não o levaria tão cedo 
quanto temia o próprio poeta, fa-
ria da “indesejada das gentes” sua 
inseparável companheira na longa 
peregrinação por sanatórios e “cli-
mas saudáveis”. Tudo isso está na 
poesia de Bandeira, um dos nossos 
autores nos quais a matéria vivida 
se faz mais nitidamente presente 
na obra poética; e Antônio Nobre, 
o jovem poeta português arrasta-
do pela tísica, surgiria para aquele 
como um vulto no espelho. 

Se tanto Camões quanto An-
tônio Nobre surgem nos escritos 
de Bandeira como formas de um 
“tu” a quem se dirige a subjetivida-
de lírica, no caso do soneto dedica-
do ao primeiro há uma deferência 
excessiva, o tom solene de quem 
esculpe uma obra em preito a um 
mestre inatingível; já o soneto de-
dicado a Antônio Nobre é como o 
sincero desabafo de quem se con-
fessa a um amigo. “Com que mago-

ado olhar, magoado espanto/ reve-
jo em teu destino o meu destino!”, 
escreve Bandeira, projetando na fi-
gura do autor de Só — na figura, 
ressalte-se, que o autor de Só tra-
çaria de si mesmo, como logo des-
tacaremos —, sua própria, lúgubre 
trajetória existencial, inscrita en-
tre a dor e a poesia. Mas não era 
plena a identificação, e isso por-
que o autor de A cinza das ho-
ras, livro publicado numa edição 
de 200 exemplares (pela qual, ali-
ás, o próprio Bandeira pagara tre-
zentos mil-réis), não esperava para 
si um destino similar ao de Antô-
nio, a quem a obra garantira a eter-
nidade: “Mas tu dormiste em paz 
como as crianças./ Sorriu a Gló-
ria às tuas esperanças/ E beijou-
te na boca... O lindo som!// Quem 
me dará o beijo que cobiço?/ Fos-
te conde aos vinte anos... Eu, nem 
isso.../ Eu, não terei a Glória... nem 
fui bom...”. Bandeira viveria mui-
to mais que Antônio Nobre, e sua 
obra acabaria conhecendo também 
a consagração; contudo, obvia-
mente não poderia sabê-lo quando 
compôs aquele poema, registro de 
um diálogo com o duplo lírico do 
poeta lusitano, que tão fortes mar-
cas deixaria no imaginário portu-
guês (e mais além).

2. da Poesia nobriana
Se aquém e além-mar a poe-

sia de Antônio Nobre não tardaria 
a alcançar uma grande repercus-
são, esse impacto está relacionado 
à mescla de elementos biográficos 
e literários que, posteriormente, 
inscreveria o poeta no panteão em 
que figuram Camões e Garrett, Ca-
milo e Pessanha, entre tantos ou-
tros. Nascido no Porto, em 16 de 
agosto de 1867, e vitimado pela tu-

berculose com apenas 33 anos, An-
tônio Nobre teve a curta vida de 
um inadaptado, tanto no que tange 
aos meios acadêmicos coimbrãos 
— comprovam-no as reprovações 
no curso de Direito que o biógra-
fo Guilherme de Castilho atribui-
ria a traços de personalidade como 
uma “atitude de superioridade des-
denhosa” e um “desprezo instintivo 
por todos os formalismos conven-
cionais” — quanto no que diz res-
peito ao meio literário — seria alvo 
de grupos de escritores que o acusa-
vam, por exemplo, de plagiar Guer-
ra Junqueiro. Mas foi o elaborado 
processo de construção de um mul-
tifacetado duplo literário, da perso-
nalização nacionalista “Antônio” à 
trágica e dolente figura de “Anto”— 
personae que aparecem na aber-
tura e no encerramento de Só, sua 
perene obra-prima —, o que ope-
rou como eficaz estratégia literária 
para sintetizar constelações temá-
ticas pós-românticas, simbolistas e 
decadentistas, mesclando-as com 
elementos biográficos, o que propi-
ciaria leituras empáticas como a de 
Manuel Bandeira.

Publicado em duas edições 
durante a vida do poeta, Só é uma 
obra que ainda apresenta instigan-
tes desafios para a crítica. As dife-
renças de organização entre as edi-
ções de 1892 e de 1898, bem como 
as supressões e acréscimos textu-
ais, sugerem diferentes possibi-
lidades para a leitura deste livro 
que a intenção poética, sem dúvi-
da, concebeu como uma obra or-
ganicamente estruturada. A tarefa 
de interpretar o capital volume — 
“Que é o livro mais triste que há em 
Portugal!”, como afirma o famo-
so verso final de Memória, espé-
cie de registro lírico-prefacial que, 

a partir da segunda edição, funcio-
na como peça de abertura —, a um 
tempo crônica poética de uma sub-
jetividade e de um povo, recebe va-
lioso auxílio por conta das inúme-
ras notas preparadas por Annie 
Gisele Fernandes e Helder Garmes 
para a edição aqui comentada, es-
clarecendo referências biográficas, 
históricas e culturais. Os poemas 
compostos posteriormente à pri-
meira edição de Só, e não incor-
porados à versão de 1898 por de-
cisão autoral, foram reunidos em 
Despedidas, livro publicado em 
1902 (portanto, já após a morte do 
poeta) por seu irmão, Augusto No-
bre. As dificuldades suscitadas pela 
leitura de Despedidas são outras 
que não as que impõem a leitura de 
Só: no caso do livro póstumo, as-
sume relevo o fato de se tratar so-
bretudo de uma compilação de po-
emas nos quais assoma a condição 
inacabada. Não obstante, trata-se 
de uma obra importantíssima, seja 
pelo inconcluso épico O desejado, 
seja por belíssimos poemas, como 
o soneto Adeus a Constança.

Pelo esmero com que foi pre-
parada, pela rica apresentação, 
pelas preciosas notas, pela Biblio-
grafia básica e pelo Vocabulário 
auxiliar apensos ao volume, a pu-
blicação de Só (seguido de Des-
pedidas) vem responder à pe-
rene demanda por edições bem 
cuidadas de obras de indiscutível 
importância, tanto para os leitores 
exigentes quanto para aqueles que 
se dedicam aos estudos literários. 
Cabe enfatizar, a propósito, que 
essa demanda vem sendo muito 
bem atendida pela coleção Clás-
sicos Ateliê, dirigida por Ivan Tei-
xeira e Paulo Franchetti, da qual 
faz parte a obra comentada.
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o trampolim inexistente

N
unca escondi uma ma-
nia (um vício, uma 
obsessão) que susten-
ta minha escrita. Não 

consigo começar a escrever — seja 
uma ficção, um ensaio, um artigo 
para o jornal, o que for — sem an-
tes anotar no alto da página a pala-
vra “nada”. Lembro-me do dia em  
que isso começou. Estava com uma 
gripe forte. O desânimo e a apatia 
me dominavam. Ainda assim, pre-
cisava entregar um texto — uma 
crônica — até o final daquele tarde.

Passei muitas horas diante 
da tela em branco de meu primeiro 
computador. A tela me hipnotiza-
va. Sugava-me para seu interior, 
arrastava-me para seu centro au-
sente, esvaziava-me. Eu precisava 
de um chão — assim como os nada-
dores, que sem dispor de um tram-
polim, não podem dar seus saltos. 
Mas me faltava um chão. Lembro 
que pensei: “Estou perdido. Os co-
zinheiros, pelo menos, têm suas re-
ceitas, e os economistas, suas pla-
nilhas. Eu nada tenho”.

Foi então que me ocorreu: 
esse “nada” era meu único conso-
lo, era meu único ponto de partida. 
Não tinha outro apoio, nada em 
que me amparar. Nada mesmo. 
Foi aí que decidi a ele me agarrar 

e, julgando-me um pouco tolo, es-
crevi a palavra “nada” no alto da 
página vazia. É difícil descrever o 
alívio que aquilo produziu em mim. 
De repente, eu pisava em alguma 
coisa. Alguma coisa — ainda que 
nada — me sustentava. um nada, 
que nada é, ainda assim se oferecia 
como algo que era só meu. E um es-
critor, para começar, precisa desse 
sentimento de que só ele, e mais 
ninguém, possui algo, por mais in-
significante ou ridículo que seja, ou 
não conseguirá escrever.

Logo depois, em um jato, es-
crevi minha crônica. De tal modo 
me agarrei àquela palavra mágica, 
“nada”, que já não me recordo que 
crônica escrevi. A crônica era o que 
menos importava. Como se um 
atleta olímpico, depois de um salto 
ornamental, declarasse: “O salto foi 
medíocre. Mas de que trampolim 
eu saltei!”. Desde então, começar 
meus textos com a palavra “nada” 
se transformou em um ritual. Al-
gumas vezes, constrangido, eu me 
pego anotando-a no alto da lista de 
supermercado, ou da agenda sema-
nal. Nada é meu trampolim. É meu 
solo. Sem nada não sou ninguém.

Relembrava, outro dia, essa 
experiência a um amigo, e ele re-
cordou um trecho do Livro so-

bre nada, de Manoel de Barros. 
A parte que lhe chamou atenção 
não está propriamente no capí-
tulo batizado “Livro sobre nada”, 
mas no anterior, “Desejar ser”.  
Aparece no último poema, o 14º. 
Nele, sugere Manoel: “Represente 
que o homem é um poço escuro./ 
Aqui de cima não se vê nada./ Mas 
quando se chega ao fundo do poço 
já se pode ver o nada./ Perder o 
nada é um empobrecimento”. 

Manoel nos apresenta a sutil 
diferença entre “ver nada” e “ver o 
nada”. Ver nada, nada ver, é algo 
que se assemelha à cegueira. Ver o 
nada, ao contrário, é uma ilumina-
ção: de repente, você se depara com 
aquilo mesmo que lhe falta. Depara 
e aceita. Depara e vê, porque o que 
lhe falta, de fato, está bem ali. “Eu 
fiz o nada aparecer”, escreve Mano-
el. Ele resume, assim, minha expe-
riência. Com a página em branco, 
nada tenho. Já depois de escrever 
a palavra “nada” em seu alto, tenho 
nada. Parece a mesma coisa, mas 
não é. No primeiro caso, o nada 
me possui. No segundo, dele tomo 
posse. Dele parto. 

Aproveito e avanço no livro de 
Manoel de Barros, entrando na par-
te propriamente denominada “Livro 
sobre nada”. Está cheia de versos es-

pantosos, mas que, para mim, fazem 
todo o sentido. “Tem mais presença 
em mim o que me falta”, diz Manoel, 
tocando outra vez no nervo de meu 
impasse. É da falta, e só por causa 
dela, que alguma coisa se escreve. 
Mas cuidado: não devemos nos en-
tregar a mentiras, ou a falsificações. 
Adverte Manoel: “Há muitas manei-
ras sérias de não dizer nada, mas só 
a poesia é verdadeira”. 

Volta e meia alguém aponta o 
caráter “poético” de minha escrita. 
Sempre estranho, porque nunca es-
crevi poesia. Não sei o que as duas 
coisas significam. Um leitor chegou 
a transformar em versos — e, por-
tanto, em um poema — um capítulo 
inteiro de meu romance Ribamar, 
e me enviou. “Você não escreve 
prosa, mas poesia”, ele me disse. 
Fiquei impressionado. Até porque 
essas questões de gênero nunca me 
importaram. Certa vez, outro leitor, 
bem enfezado, assim comentou algo 
que escrevi: “Você escreve, escreve, 
mas não diz nada”. Agora, junto os 
dois comentários e chego, surpreso, 
aos versos de Manoel. Eu os repito, 
para não esquecê-los: “Há muitas 
maneiras sérias de não dizer nada, 
mas só a poesia é verdadeira”.

Não sou poeta. Sei que Ma-
noel de Barros é poeta. No século 

20, tivemos sete grandes poetas: 
Carlos Drummond de Andrade, 
Manuel Bandeira, Vinicius de Mo-
raes, João Cabral de Melo Neto, 
Jorge de Lima, Cecília Meireles 
e Murilo Mendes. Depois deles, 
vieram outros poetas de respeito: 
Adélia Prado, Hilda Hilst, Orides 
Fontela, Ferreira Gullar e o pró-
prio Manoel. Temos grandes poe-
tas em ação: Paulo Henriques Brit-
to, Lucinda Persona, Nuno Ramos, 
Ana Martins Marques, Alberto 
Martins, Nelson Ascher, Antonio 
Cicero. É preciso não parar de re-
petir seus nomes. Sei onde estão 
os grandes poetas. Mas nada posso 
dizer — nada mesmo — a respei-
to desse poeta envergonhado que 
meu leitor encontra escondido em 
mim. Sou, desde menino, um leitor 
de poesia. E isso — agora inverto a 
palavra — para mim é tudo.

nota

o texto o trampolim inexistente foi 

publicado no blog a literatura na 

poltrona, mantido por José Castello, 

colunista do caderno prosa & 

verso, no site do jornal o globo. a 

republicação no rascunho faz parte 

de um acordo entre os dois veículos.
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A
lgumas histórias sur-
gem e marcam um povo 
tão profundamente que 
passam a refletir seus 

costumes e crenças, seus modos 
de pensar o mundo. Daí o folclore, 
conjunto de contos cultural e his-
toricamente expressivo, se conso-
lida e atravessa o tempo, de boca 
em boca, de casa em casa, trazen-
do aquilo que todo autor almeja: a 
imortalidade de suas palavras.

As que mais perduram, em 
geral, são épicas ou infantis. Ilíada 
e Odisséia, na Grécia; Dom Qui-
xote, na Espanha; e Os Lusíadas, 
em Portugal, cuidavam de exprimir 
o valor e os desafios dos antepassa-
dos, reafirmando a glória patriótica 
de uma nação. As infantis, por sua 
vez, quase sempre portam conteú-
do educativo ou simplesmente ex-
plicam a vida e suas contingências.

Interessante reparar que a 
tradição folclórica brasileira segue 
a européia no que se refere ao uso 
moral das histórias. No Brasil, boi-
tatás, sacis, macunaímas, mulas-
sem-cabeça, botos e iaras ensinam e 
advertem, divertem e racionalizam.

O folclore chinês, diversa-
mente, rompe com todas as expec-
tativas de um leitor caucasiano. 
Claro que a fauna muda bastante: 
há tigres falantes e arrependidos 
e cavalos apaixonados, mas não é 
isso o que mais surpreende.

Talvez por antecederem o 
próprio ato do registro físico, os 
textos selecionados por Márcia 
Schmaltz e Sérgio Capparelli para 
a preciosa antologia Contos so-
brenaturais chineses possuem 
uma qualidade insuspeita, somen-
te revelada nessas entrelinhas do 
Oriente: a urgência do contar.

Sem expectativas, conteúdos 
direcionados, lições de moral ou 
sermões comportamentais, trata-
se apenas — e mais que tudo — de 
uma herança cultural que prescin-
diu da imprensa e de qualquer ou-
tro suporte físico que não a voz.

éPoCas iMeMoriais
Márcia Schmaltz, porto-ale-

grense de 1973, é intimamente liga-
da à cultura chinesa, adotando em 
seu blog o epíteto “uma brasileiri-
nha na China”. Sérgio Capparelli, 
mineiro de uberlândia, foi inten-

samente premiado e homenageado 
na Feira de Bolonha de 2012.

Como indicado pelos orga-
nizadores, foram reunidos contos 
representativos de vários momen-
tos do gênero na literatura chinesa. 
São 25 textos de dez contistas, à 
exceção de alguns contos apócri-
fos, de um vasto período da cultura 
chinesa — desde os Reinos Com-
batentes (século 5 a.C.) ao auge da 
Dinastia Qing, no século 18. 

As simbologias e histórias 
fantásticas foram graciosamente 
representadas pela ilustração de 
Ana Gruszynski, jornalista e desig-
ner responsável pela capa e proje-
to gráfico que buscou no teatro de 
sombras e em suas marionetes ale-
gres, coloridas, ricamente detalha-
das, elementos para uma atmosfe-
ra de delicadeza que só a China é 
capaz de exprimir.

A coletânea mais antiga con-
sultada foi O livro da natureza, 
organizada entre os séculos 5 e 3 
d.C., de autoria desconhecida, à 
qual se seguiu a obra À procura 
dos deuses (até 420 d.C.), escrita 
por Gan Bao em um tom jornalístico 
e narrativo. As histórias de Pu Son-
gling, bem mais recentes, trazem 
sátiras e conotações morais, com o 
que eventualmente conclui suas his-
tórias. A compilação mais recente, 
Anotações no estúdio Yuewei, 
de Ji Yun (1724-1805), acompanha 
o estilo lacônico de Gan Bao.

Entre assombrações esverde-
adas, meninos-sábios e histórias 
sobre o nascimento das peônias, 
das doze luas do ano, a origem 
da montanha Kuafu ou do bicho-

da-seda, os contos são capazes de 
exprimir todo o rico imaginário 
popular. Poucos são estruturados 
como fábulas, com animais fa-
lantes e lições de moral. um dos 
destaques vai para a fábula A rã 
no poço, que ensaia a discussão 
entre uma rã e uma tartaruga para 
exibir a pequenez dos que encon-
tram conforto em um poço fundo, 
lodoso e escuro, contrastando com 
a modéstia e sabedoria tranqüila 
dos outros que, como a tartaruga, 
já cruzaram oceanos.

Literatura que não se limita 
a ser suplemento de uma educa-
ção falha ou lacunosa, ou conteúdo 
programático que precise atender 
a conteúdos ou agendas específi-
cas. Ainda menos se assemelharia 
a sonhos impossíveis de auto-afir-
mação, reforços para valorização 
individual ou que sirvam para a 
fixação de padrões sociais.

Outros contos — e aí o grande 
espanto — trazem notícias sobre a 
aristocracia e o elaborado sistema 
administrativo chinês, suas glórias 
e vicissitudes. Estão lá as figuras do 
juiz, do sargento, do oficial de se-
gurança, do meirinho e do guarda-
livros, e até mesmo magistrados 
que, após a morte, recorrem de 
erros judiciários cometidos em um 
dos 24 tribunais do inferno, enca-
minhando seus pleitos a ninguém 
menos do que Sua Majestade do 
Inferno. Seriam eles atendidos?

Ao fim de relatos sobre ho-
mens mágicos, pessoas transfor-
madas em tigres, mortos-vivos chu-
padores de sangue e almas que se 
duplicam nem sempre há um resu-
mo, explicação ou conclusão moral, 
e aí reside a maior beleza: há apenas 
a história, soberana, imortal, en-
cantadora, registro oral de épocas 
imemoriais que se renovam a cada 
geração, repetindo o que há de mais 
eterno e humano — o contar.

Algo que pode talvez incomo-
dar leitores acostumados a procurar 
nas histórias uma agenda. Zuo Ci, 
o mágico, de Gan Bao, exibe bem 
esse conceito: a história pela histó-
ria, causo de suspense e terror, sem 
final, para ser repetido por adoles-
centes numa noite de chuva. A últi-
ma frase é mais que suficiente para 
dar arrepios: “E, desde essa épo-
ca, ele nunca mais foi visto”, o que 
significa que ainda pode estar nas 
proximidades da cidade, vagando, 
fazendo feitiços e poções mágicas.

sabedoria CHinesa
Entre esses dez autores há o 

melhor de toda a China. Cao Pi, o 
primeiro imperador da dinastia Wei; 
Dong Sizhang, poeta e literato; Li 
Fuyen, romancista; Gan Bao, o pai 
da narrativa ficcional chinesa; Ji Yun, 
aprovado mandarim aos 21 anos e 
responsável pela educação dos prínci-
pes; Zhuangzi, fundador do taoísmo; 
além de outros nobres e cânones da 
literatura e da aristocracia chinesa.

Neste milênio, quando os chi-
neses se preparam para atravessar 
as fronteiras mais remotas do Rio 
Amarelo para conhecer e dominar 
o que há para além do Império do 
Meio — uma extensão impressio-
nante de terra e gente —, eles trazem 
uma bagagem sem peso: suas lendas 
imemoriais, sua tradição arraigada-
mente oral, um respeito absoluto e 
reverenciado à sua ancestralidade, 
ensinando assim outros valores ao 
mundo ocidentalizado. Ou mesmo 
resgatando valores que podem ter 
sido encobertos por uma economia 
de mercado que privilegia o fácil, o 
escrachado, o evidente e todos os 
demais conteúdos de assimilação 
imediata pelo povaréu pretensioso, 
desletrado e preguiçoso.

Em 2012, os chineses come-
moram o ano de 4710. Nesse mes-
mo ano, foram a atração principal 
da Feira de Livros de Londres, exi-
bindo artefatos de uma imprensa 
bastante desenvolvida e muito ante-
rior a Gutenberg, que criou a prensa 
móvel somente em 1439. Também 
nessa década, são eles cada vez mais 
responsáveis pelos soluços da eco-
nomia ocidental. Olhando para essa 
ampla janela de tempo, que exibe 
com serenidade seus milhares de 
anos, levantamos a cabeça do iPad, 
dos iPhones, dos Galaxies e Lumias 
para notar que o ser humano ainda 
é — e será por muito tempo — o me-
lhor dos dispositivos tecnológicos. 
Resistente à chuva e ao calor, ao sol 
e à neve, dura — se bem conservado 
— uns 90 anos ou mais.

Além disso, os chineses nos 
ensinam, essencialmente, que so-
mos dispositivos com o melhor das 
capacidades multimídia: registra-
mos o essencial e o mais belo do 
mundo, filtrando-o com até mais do 
que cinco sentidos — e ainda somos 
capazes de transmitir de forma ines-
quecível e emocionada tudo isso e 
mais um pouco, com palavras ao pé 
do ouvido, com a voz à meia luz.

os autores
MÁrCia sCHMaltz

nasceu em porto alegre, 
em 1973, mas mudou-se 
ainda criança para taiwan, 
onde morou por seis anos. 
é professora e tradutora-
intérprete de chinês. formou-
se em letras e fez mestrado 
na universidade federal do rio 
grande do sul. em 2005 e 2006, 
realizou uma especialização 
em tradução na universidade 
de língua e Cultura de beijing. 
em 2000 ganhou o prêmio 
xerox/livro aberto pela 
tradução de Histórias da 
mitologia chinesa e, em 
2001, o prêmio açorianos de 
literatura, categoria tradução.

sérgio CaPParelli

nasceu em uberlândia (mg), 
em 1947. foi professor da 
universidade federal do rio 
grande do sul até se aposentar. 
entre 2004 e 2007, trabalhou 
em uma agência de notícias 
em beijing. é autor de cerca 
de 30 livros, entre os quais 
um elefante no nariz (2000) 
e Minha sombra (2001). 
recebeu cinco vezes o prêmio 
Jabuti — a primeira delas com 
um ensaio sobre a televisão 
brasileira e quatro vezes com 
livros infanto-juvenis. várias 
de suas obras voltadas para 
o público infantil receberam 
o selo de ouro e indicação 
de altamente recomendável 
da fundação nacional do 
livro infantil e Juvenil. 
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R
ainer Maria Rilke, um dos maiores 
poetas de língua alemã de início do 
século 20, é muito lembrado pelo 
fato de ter resistido aos “ismos” 

tendenciosos das vanguardas européias que 
se afirmavam à época. Com efeito, conforme 
ensina um de seus mais brilhantes estudio-
sos, Sérgio Augusto de Andrade, a poesia do 
grande artista de Praga era gloriosamente in-
diferente a seu tempo e soava com a gravidade 
majestosa do mármore grego: “enquanto todos 
pareciam empenhados em descobrir o lirismo 
histérico de locomotivas e arranha-céus, Rilke 
só se concentrava em inventar anjos”.

Mas os anjos que aparecem como te-
mática recorrente em toda sua obra não são 
puros nem idealizados, numa perspectiva que 
deixaria entrever vestígios românticos naque-
les seres alados, símbolo da presença da pro-
teção divina, zelosos guardiães do humano.

Os anjos de Rilke são terríveis e tal ca-
racterização pode nos ajudar a compreender 
um dos eixos de força polarizadores de sua 
poética, qual seja o da constatação paradoxal 
do efêmero de nossa condição. “Todo anjo é 
terrível”, um dos versos mais inquietantes da 
primeira de suas Elegias de Duíno (inicia-
das em 1912 e retomadas dez anos mais tar-
de), assinala que, justamente por serem dota-
dos da capacidade de transitar entre o visível 
e o invisível, por habitarem tanto o mundo 
real dos homens quanto o eterno além, os 
anjos nos lembram, o tempo todo, de nossas 
próprias limitações.

Dora Ferreira da Silva, tradutora con-
sagrada daquelas Elegias para o português, 
observa que há uma evidente tensão amea-
çadora na relação entre o homem e o Anjo, 
“símbolo do que ultrapassa e transcende a 
esfera do visível”. Nesse sentido, não haveria 
repouso possível para o homem — o que, de 
certa forma, aproxima a poesia de Rilke da 
filosofia heideggeriana, sob cuja perspectiva 
nosso estar no mundo é marcado pela amea-
ça constante da efemeridade, do desligamen-
to, do estranhamento e do constante exílio.

A missão de custodiar e a de ser o porta-
voz da mensagem divina para o humano se 
reverte e reitera um tipo de instabilidade — a 
do desamparo — marcadamente moderna.

O anjo não é apenas o que consegue expri-
mir o absoluto da inspiração poética, mas, como 
entende Bollnow, surge no viés rilkiano muito 
mais como o ser hipotético que serve para pôr 
em evidência “a maneira de ser do homem”. 

E aqui não poderíamos deixar de fa-
zer menção ao filme Asas do desejo, de Wim 
Wenders, em que, por amor, um anjo decide 
abdicar de sua condição superior de imortal e 
descer a terra, seduzido que fora pelo desejo 
de se humanizar. Além da temática do anjo 
caído (recorrente na literatura e na arte em 
geral, como o excelente estudo Anjos caídos 
de Harold Bloom), nesse caso, evidencia-se 
que, por ter desejado, o anjo se perde, pois 
se continuasse a exercer apenas a missão de 
guardião, sem ter se envolvido amorosamen-
te com a trapezista do circo pela qual se apai-
xona e por quem decide descer a terra, jamais 
teria conhecido a terrível dor da perda e da 
eterna despedida que nos assola.

Se o filme de Wenders trata do anjo que 
cai em virtude de um nobre sentimento, os 
que Rilke evoca, conforme revelam suas pró-
prias palavras em carta ao tradutor polonês, 
são criaturas em que “a transformação do vi-
sível em invisível [...] aparece já cumprida”, 
donde serem terríveis para “nós, suspensos 
ainda no visível”. 

Assim é que essa terribilidade dos anjos 
acaba sendo importante chave de compreen-
são de algumas das temáticas mais caras ao 
poeta, quais sejam: a da efemeridade, a do 
inefável e a do adeus existencial.

eterna desPedida
José Paulo Paes, em elucidativo estudo 

introdutório das traduções que levou a cabo, 
ao longo de anos, de uma seleta variada de 
poemas de nosso autor (cuja 2ª edição acaba 
de ser lançada pela Companhia das Letras: 
Poemas, tradução e introdução de José Pau-
lo Paes), observa que a pedra de toque da mo-
dernidade literária de Rilke tem muito mais a 
ver com o sentimento de total desamparo do 
homem no mundo e do fundamental absurdo 
da vida que ele exprimiu em suas figurações 
artísticas, coincidentes com os preceitos filo-
sóficos do existencialismo de Heidegger, do 
que com sua resistência aos avanços tecnoló-
gicos de então. Daí por que, embora seja im-
portante notar a aversão do poeta à ascensão 
da máquina e à sociedade de massa do século 
20, seja fulcral perceber o quanto ele merece 
ser reconhecido como altamente representa-
tivo daquela época, uma vez que o pensamen-
to existencialista se desenvolvera à sombra 
das duas grandes guerras mundiais.

Para Paes, Rilke não só inovou a poesia 
do século 20 no plano dos conteúdos, como 
nos próprios meios de expressão, primeiro 
com “a visualização dos poemas-coisas co-

o inventor de 
anjos maus

poética de rainer Maria rilke é marcada pelo 
efêmero da condição humana e pelo absurdo da vida

ligidos nas duas séries dos Novos poemas 
(1907-8), depois com as elipses audaciosas da 
Gedankenlyrik, lírica do pensamento de que 
os Sonetos a Orfeu e as Elegias de Duíno 
são a suprema realização”.

A Oitava elegia de Duíno talvez seja, 
nesse sentido, bastante exemplificadora des-
se adeus existencial, que faz com que esteja-
mos em eterna despedida, diversamente do 
animal “isento de morte” que tão somente 
“avança, avança, Eternidade adentro, como 
as fontes que correm”:

[...] Oh a bem-aventurança da miúda criatura 
que permanece sempre no seio que a conteve 
até nascer; 
oh a felicidade da mosca que ainda saltita por 
dentro 
até mesmo quando em núpcias: pois o seio 
é tudo.
E vê a semissegurança do pássaro
que, por sua origem, quase conhece uma e ou-
tra coisa,

como se fosse a alma de um etrusco, 
saída de um morto que o espaço acolheu,
embora com a figura jacente como tampa.
E quão atônito não fica o que, vindo de um seio,
tem de voar. Como, temeroso
de si mesmo, sulca o ar, qual
rachadura ao longo de uma xícara. Assim fen-
de o vôo
do morcego a porcelana do fim de tarde
[...]
Quem nos fez virar de tal maneira que,
façamos o que for, imitamos a postura
de quem se vai? Como aquele que do alto
do derradeiro monte, a desdobrar-lhe uma ou-
tra vez ainda 
seu vale todo, volta-se, detém-se e se demora 
—
assim vivemos nós em despedida sempre.

Como ser transitório que é, o homem 
não pode ter nenhum apego, nem mesmo o 
amoroso, mas deve estar sempre pronto, a 
cada momento, a despedir-se de algo ou de 
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alguém. Este tema é também recorrente num 
dos Sonetos a Orfeu. De modo análogo à pos-
tura intermediária dos anjos que circulam en-
tre o visível e o invisível, nada mais pertinente 
do que evocar Orfeu enquanto ser capaz de 
transitar entre o mundo da vida e o da morte.

Junto à lírica do pensamento e a ela im-
plícita aparece ainda a do Dasein, “existên-
cia”, composta por Da, “lá”, e Sein, “estar”. E 
talvez a Nona elegia Duinense seja a que me-
lhor ilustre a complexidade do traço do efê-
mero que nos constitui, pois “[...] estar-aqui 
significa muito; porque todas/ estas coisas 
efêmeras, que estranhamente nos concer-
nem, necessitam/ de nós, ao que parece. De 
nós, os mais efêmeros”.

Eis que, então, se anuncia a grande mis-
são do poeta, que é, sobretudo, a de dizer, 
justamente por meio dessa consciência de 
nossa efemeridade, o que as coisas por si só 
não conseguem revelar:

[...] Talvez estejamos aqui para dizer: casa,
ponte, fonte, porta, cântaro, janela, árvore 
de fruta —
quando muito: coluna, torre... mas para di-
zer, entende,
oh dizer o que as próprias coisas nunca
pensaram ser no íntimo 
[...]
E tais coisas, que vivem
do perecer, compreendem que as celebres; 
efêmeras,
crêem que nós, os mais efêmeros, podemos 
salvar.
Querem que em nosso invisível coração as 
transformemos —
oh infinitamente — em nós. [...]

O poeta é, assim, o agente da profunda 
metamorfose das coisas, o que celebra sua 
efemeridade justamente porque tem plena 
consciência do transitório. Ele não apenas vê 
as coisas, mas assume a interioridade delas. 
Graças a isso é que exerce a tarefa de dizer 
as coisas, as quais, destituídas de voz própria, 
pedem para ser ditas por ele.

Ainda em relação à importância das Ele-
gias de Duíno, faz-se necessário ressaltar o 
quanto elas colaboram para o entendimento 
da cosmovisão de Rilke em que, em síntese, 
sobressaem os seguintes temas: a terribilidade 
do Anjo; o desamparo existencial do homem; 
a missão celebratória do poeta; as amantes 
abandonadas; os heróis; os mortos precoces; 
a continuidade entre a vida e a morte; o mito 
da origem da música (e da poesia).

Cumpre ainda notar, no que tange à 
vertente metafísica de sua poética, tão decan-
tada por seus mais diversos estudiosos, que 
— conforme também observa Paes — esta 
não surge de nenhuma doutrina filosófica, 
mas sim da própria experiência: “os versos 
não resultam de ‘sentimentos’ (esses têm-se 
cedo bastante), mas de experiências”, afirma 
o protagonista de Os cadernos de Malte 
Laurids Brigge, o único romance do poeta.

Daí por que ser necessário também pre-
cisar melhor as nuances do que se entende 
por poesia metafísica em Rilke (cujas marcas 
evidenciam-se, sobremaneira, nas Elegias), 
uma vez que é fácil incorrer no sentido restri-
tivo com que costuma ser analisada, ou seja, 
como sinônimo de obscuro, conceituoso, re-
buscado. Como esclarece Bollnow, no caso do 
eminente poeta, “pensar e poetizar não estão 
ainda cindidos como possibilidades distintas, 
[...] a poesia como tal é também uma forma 
do pensamento” e se move o tempo todo no 
âmbito da imanência.

busCa agôniCa
A propósito, o professor Mansueto Koh-

nen O. F. M., especialista em Literatura Germâ-
nica do século 20, assinala o quanto Rilke, mui-
tas vezes denominado “Gottsucher” (o que está 
à procura de Deus), concebia o Ser Supremo na 
imanência das coisas e da natureza. Para o estu-
dioso, nosso poeta O possuía e O trazia em si e 
ainda assim acreditava ter que procurá-lo sem-
pre e novamente, o que apontava a uma agônica 
busca do divino mais do que passiva adesão aos 
dogmas de uma religião estabelecida.

Esse viés da mística rilkiana se conso-
lida especialmente com a publicação — em 
1905 — da obra: O livro de horas, compos-
to por três partes: O livro da vida monástica, 
O livro da peregrinação e O livro da pobreza e 
da morte, escritos respectivamente em diver-
sas fases da vida do poeta.

A coincidir com o fecundo período estão 
as viagens, sobretudo a que fez para a Rússia, 
em companhia de Lou Andreas-Salomé, aman-
te, amiga e decisiva orientadora e mentora in-
telectual dos rumos que sua arte passa a tomar. 
Com efeito, tal viagem teria servido para acen-
tuar as afinidades eslavas que o poeta praguen-
se mantinha com aquele país, o qual foi por ele 
adotado como verdadeira pátria espiritual.

Em sua empreitada na busca desse 
Deus, percebe-se um grau intenso de íntima 
necessidade de comunicação e comunhão, 
em que mais do que divina criatura, Este se 
apresenta como ser extremamente humani-
zado, ao alcance do poeta e de sua voz:

Se tantas vezes te importuno, ó Deus meu vi-
zinho,
batendo forte à tua porta na noite extensa,
é porque te ouço respirar, da tua presença
sei: estás na sala, sozinho.
Se de algo precisares, não há ninguém ali
que possa te trazer um gole d’água sequer.
Vivo sempre à escuta. Dá-me um sinal qual-
quer.
Estou bem perto de ti. [...]

Enquanto Deus se fragiliza, humana-
mente solitário na sala, o poeta se prontifica a 
ajudá-lo, uma vez que está sempre à procura 
e à escuta de algum sinal Dele. Deus não está 
nas alturas, mas ao lado e também imanente 
às coisas e à natureza, ao nosso redor.

rilke e rodin
Da mesma forma que é possível precisar 

a impressionante influência de Lou Andreas-
Salomé na vida e na poética de Rilke, também 
é necessário dar valor ao impacto fundamen-
tal que a obra do artista plástico Auguste Ro-
din exerceu sobre o espírito de nosso poeta 
praguense. Vale a pena conferir o seguinte 
trecho, extraído de uma das inúmeras cartas 
que Rainer escreveu à Lou, a propósito de Ro-
din (compilado no volume A melodia das 
coisas: contos, ensaios, cartas, recém-
lançado pela Estação Liberdade, organizado 
e traduzido por Claudia Cavalcanti):

Profundamente dentro de si, carregava 
a escuridão, o refúgio e a calma de uma casa, 
e acima dela ele próprio se tornara o céu e a 
floresta em torno e a amplidão e o grande 
curso d’água que sempre por ali fluía. Que 
solitário é esse ancião que, mergulhado em 
si mesmo, se ergue repleto de seiva como 
uma velha árvore no outono! Ele se tornou 
profundo; para o seu coração escavou uma 
profundeza e o batimento dele vem de longe, 
como do interior de uma montanha [...]

E essa maneira de ver e de viver está 
tão arraigada em Rodin porque ele a con-
quistou como artesão: tempos atrás, quan-
do conquistou o elemento tão infinitamente 
imaterial e simples de sua arte, ganhou para 
si essa grande justiça, esse equilíbrio que não 
vacila diante de um nome, frente ao mundo. 
Como lhe foi dado ver coisas em tudo, adqui-
riu a possibilidade de construir coisas: pois 
essa é sua grande arte [...]

E creio, Lou, que assim deve ser... Oh!, 
Lou, num poema que consigo escrever há 
muito mais realidade do que em cada rela-
ção ou simpatia que eu sinta; quando crio, 
sou verdadeiro, e gostaria de encontrar a 
força para fundamentar minha vida total-
mente nessa verdade [...] Já buscava isso 
quando fui ao encontro de Rodin; pois eu há 
anos pressentia ser sua obra exemplo e mo-
delo infinitos [...]

Conforme nos ensina José Paulo Paes, 
ainda que sejam diversos os materiais com 
que escultor e poeta tenham trabalhado, a 
influência do primeiro em relação ao segun-
do se determinou, sobretudo, na dimensão 
artesanal e estrutural do processo artístico 
de Rilke, que seria depois aprofundada pela 
pintura de Cézanne. 

Com Rodin, Rilke recebe a valiosa lição 
da visibilidade. “Aprendo a ver”, afirma Malte 
Laurids Brigge, pouco depois de sua chegada 
a Paris (o poeta chega à Cidade Luz em 1902). 
Daí por que os Novos poemas já assinalam a 
concretude da escultura e da pintura em con-

traposição à vagueza da música que preponde-
rara ainda em O livro de imagens. um dos 
que melhor ilustram essa nova tendência é A 
pantera, escrito seguindo o conselho de Rodin 
de ir ao jardim zoológico para aprender a ver 
— o animal enjaulado não é descrito de fora, 
mas de dentro, na sua própria essência:

Seu olhar, de tanto percorrer as grades,
está fatigado, já nada retém.
É como se existisse uma infinidade
de grades e mundo nenhum mais além.

O seu passo elástico e macio, dentro
do círculo menor, a cada volta urde
como que uma dança de força: no centro
delas, uma vontade maior se aturde.

Certas vezes, a cortina das pupilas
ergue-se em silêncio. — Uma imagem então
penetra, a calma do membros tensos trilha 
—
e se apaga quando chega ao coração.

rilke no brasil
À poética do inefável — a que nos refe-

rimos na primeira parte do presente estudo 
—, podemos aliar, agora, essa poética da pre-
cisão do olhar. É por esse viés de mão dupla 
que a obra de Rilke foi recebida entre nós.

Como bem observa o tradutor Pedro 
Süssekind na apresentação de Cartas a um 
jovem poeta, editado pela L&PM, foi o pri-
meiro aspecto — o das inquietações metafísi-
cas das Elegias — que mais suscitou a admi-
ração inicial pelo poeta, especialmente entre 
os autores da chamada Geração de 45, o que 
desencadeou uma espécie de “rilkeanismo” 
em língua portuguesa, notável, por exemplo, 
em alguns poemas de Cecília Meireles (que 
também foi a tradutora, para o português, de 
A canção de amor e de morte do porta-
estandarte Cristóvão Rilke, cuja 20ª edi-
ção foi publicada em 1994 pela Globo, junto 
com as famosas Cartas a um jovem poeta, 
traduzidas por Paulo Rónai).

Mas, alargando essa recepção inicial e 
visando corrigir o que ela apresentava como 
tendencioso, os chamados “poemas-coisas” 
reunidos, principalmente, nas duas partes dos 
Novos poemas, passaram a ser extrema-
mente representativos da lição de visibilidade 
ou da precisão do olhar que Rilke aprendera 
com Rodin. Daí por que João Cabral de Melo 
Neto tenha afirmado a respeito “Preferir a pan-
tera ao anjo,/ Condensar o vago em preciso...”, 
e Augusto de Campos tenha incluído o mesmo 
poema na antologia que organizou sobre Ri-
lke, buscando enfatizar também a mudança 
de foco na recepção da obra do poeta — já que 
seria extremamente limitador exaltar apenas a 
vertente espiritualista, em detrimento da con-
cretude que passara a ser recorrente na orga-
nização interna de seu processo artístico.

traços autobiogrÁFiCos
Sobre a visibilidade, ainda, vale ressaltar 

o quanto ela é a pedra de toque do único ro-
mance do autor, a que já se fez menção: Os ca-
dernos de Malte Laurids Brigge. Algumas 
das principais inquietações do poeta — tais 
como a busca de Deus, a sombra da morte, os 
medos infinitos, o significado da arte — surgem 
anunciadas na prosa do protagonista narrador 
dinamarquês Malte, que, chegando a Paris, 
aguça ao máximo sua capacidade de ver:

Aprendo a ver. Sim, estou começando. 
Ainda é difícil. Mas quero aproveitar o meu 
tempo.

Eu nunca tinha percebido, por exemplo, 
que existam tantos rostos. Há um número 
imenso de pessoas, mas o número de rostos é 
muito maior, pois cada uma delas possui vá-
rios. Há pessoas que ostentam um rosto por 
anos a fio, e, obviamente, ele se gasta, fica 
sujo, rompe-se nos vincos, alarga-se como 
as luvas que usamos durante a viagem. São 
pessoas parcimoniosas, simples; não o tro-
cam, nem sequer mandam limpá-lo. Esse é 
bom o bastante, dizem elas, e quem poderá 
lhes provar o contrário? Pergunta-se, toda-
via, visto que possuem vários rostos: o que 
fazem com os outros? Elas os guardam. Seus 
filhos devem usá-los. Mas também acontece 
de seus cães saírem com eles por aí. E por 
que não? Rosto é rosto [...] 

Também neste livro, em que alguns es-
tudiosos percebem nítidos traços autobiográ-
ficos do poeta, evidencia-se o tenso relaciona-
mento de Malte com a mãe, que, perdendo a 
primeira filha, teria transferido ao filho (que 
nascera depois) todo o peso daquela terrível 
morte. No estudo feito por José Paulo Paes, 
ele esclarece que os biógrafos de Rilke costu-
mam descrever-lhe a mãe como uma mulher 
artisticamente bem dotada, mas emocional-
mente instável. Contam que o casal tivera uma 
menina que morrera bebê; quando nasceu o 
filho, Phia insistiu em dar-lhe o mesmo nome 
da primogênita, René, e em tratá-lo como me-
nina. As relações do poeta com a mãe sempre 
foram difíceis, uma contraditória mistura de 
afinidade e de repulsão que ele descreveu nas 

cartas a Lou Andreas-Salomé e transfigurou 
na história de Malte e, de forma mais impres-
sionante ainda, num poema de 1915, intitula-
do Ai de mim, que minha mãe me desarvora.

Permeado por fragmentos de histórias 
fantasmagóricas, os Cadernos de Malte 
também induzem à concepção do maravilho-
so em Rilke, afastado dos contos de fada tra-
dicionais, impregnado de casos que ele conta, 
impactado com os efeitos mais que assombro-
sos dos castelos dinamarqueses em que passe-
ava e vivia, repleto de cômodos e de imagens 
de família em que mortos aparecem como se 
estivessem vivos e mãos continuam a se movi-
mentar sozinhas, apartadas do corpo.

olHar ConvalesCente
Mas de tudo o que é possível elencar 

nesta prosa rilkiana, talvez o que mais chame 
a atenção seja a recorrente sombra da mor-
te, que tanto acompanhou a vida doentia do 
eminente autor. Aqui, mais do que em outros 
textos, surgem os delírios febris que o acome-
tiam durante longos períodos, tão constantes 
em seu frágil corpo de leucêmico.

Não é à toa, nesse sentido, a homena-
gem explícita que Malte dedica a Baudelaire 
enquanto poeta que melhor representou o 
efêmero na modernidade. Da mesma forma 
com que o poeta francês do Spleen de Paris 
vira na pintura fugidia de Constantin Guys o 
ícone revelador das inovações de sua época, 
comparando-lhe os modos de percepção do 
real às de um convalescente recém-saído de 
um longo período de reclusão e para quem 
tudo chama muito e a intensidade das cores 
e dos movimentos é central, assim também o 
delírio com que Malte vai aprendendo a ver 
não se distancia dos modos com que Rilke 
apreende o seu em torno.

ePistológraFo CoMPulsivo
Além da vasta poética e dos Cadernos 

de Malte, as muitas cartas escritas por Rilke 
a diversos correspondentes acabaram se tor-
nando material extremamente valioso para a 
compreensão de sua vida e obra. É possível 
acompanhar melhor as influências que rece-
beu especialmente nas cartas que trocou com 
Lou Andreas-Salomé, Clara Rilke (sua mu-
lher e com quem teve a filha Ruth), Marina 
Tsvetaeva e, evidentemente, as mais famosas, 
as que dedicou ao jovem Franz Xaver Kappus, 
entre 1903 e 1908, e que foram publicadas 
como Cartas a um jovem poeta.

Sobre as tais cartas, Cecília Meireles te-
ria afirmado que pouco falam de literatura, 
sendo, mais que tudo, lições de vida. Os con-
selhos que Rilke dá ao jovem podem ser assim 
resumidos: escrever só por absoluta necessi-
dade; evitar temas sentimentais e formas co-
muns; escolher as sugestões oferecidas pelo 
ambiente, a imaginação e a memória; não dar 
importância aos críticos; não ler tratados de 
estilo. É ela, ainda, quem observa que:

Rilke [...] aplica-se a valorizar aos olhos 
do jovem Kappus, a necessidade de um mun-
do interior; de uma clarividência; de um gos-
to da solidão, constante e inteligente; de uma 
visão diversa do amor; de uma ternura pela 
natureza e pelos mínimos aspectos das coisas; 
de uma paciência interminável; de uma acei-
tação leal de todas as dificuldades; de uma 
fidelidade à infância; de uma expectativa de 
Deus; de uma compreensão mais humana da 
mulher; de uma disciplina poética humilde e 
vagarosa. Mas sobretudo a solidão assume, 
nessas cartas, um caráter de heroísmo e de 
magnificência — a ponto de poder dizer que o 
homem solitário pode preparar muitas coisas 
futuras porque as suas mãos erram menos.

Ferido Pela rosa
Curiosamente, consta como incidente 

fatal que teria levado à morte aquele que Otto 
Maria Carpeaux afirmara ser “o poeta mais atu-
al e permanente do nosso tempo” um ferimen-
to ocasionado na mão, no momento em que 
colhia rosas e que se agravara, em decorrência 
da leucemia contra a qual já lutava havia anos. 
O fato deu origem a este seu poema-epitáfio:

Rosa, ó pura contradição, prazer
de ser o sono de ninguém sob tantas 
pálpebras.

Seja como poeta do inefável ou da preci-
são do olhar, seja por meio de sua legião de an-
jos ou da contradição da rosa que fere, Rainer 
Maria Rilke é leitura mais que necessária num 
mundo em que a circunspecção e a viagem 
solitária ao redor do “eu” foram substituídas, 
radicalmente, pela avalanche de informações 
e parafernália de luzes da sociedade em que 
tudo é espetáculo. A busca agônica e rilkiana 
de Deus (próximo e imanente a todas as coi-
sas) traduz também o desamparo do indivíduo 
contemporâneo, que não encontra espaço para 
as peculiaridades de sua expressão. 

Ainda que terríveis, os anjos do poeta 
evocam a fugacidade de nossa condição; ain-
da que fira, sua rosa é a poesia possível, a que 
resiste à barbárie dos que estão desaprenden-
do a ver o essencial.

o autor
rainer Maria rilke

nasceu no dia 4 de dezembro de 1875, 
em praga, quando a boêmia integrava 
o império austro-húngaro. educado 
pela mãe dentro de um rigoroso 
catolicismo, teve uma formação cultural 
essencialmente germânica. após os 
estudos preparatórios em linz e praga, 
em 1896 ingressou na universidade 
de munique, onde estudou história da 
arte. publicou aos 19 anos seu primeiro 
livro, vida e canções. entre 1895 e 
1900 lançaria três outros trabalhos, 
considerados menores. foi então que 
conheceu lou andreas-salomé, amiga e 
discípula de nietzsche. de sua viagem à 
rússia nasceria a primeira grande obra 
do autor, o livro das horas, ao qual se 
seguiriam novos poemas (1907-1908), 
elegias de duíno (1922) e sonetos 
a orfeu (1922). porém, seu livro mais 
famoso é Cartas a um jovem poeta, 
escritas entre 1903 e 1908, mostrando a 
um neófito, o alemão franz xaver kappus, 
os caminhos do mundo interior do 
escritor. entre 1902 e 1912 passeia e dá 
conferências em vários países europeus. 
depois da primeira guerra mundial fixa-se 
na suíça alemã. Quatro meses depois de 
publicar seus poemas franceses, fere-se 
acidentalmente na mão. o ferimento 
agrava a leucemia de que sofria e o poeta 
falece no sanatório de valmont em 1926.
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: : arthur tertuliano
 Curitiba – pr

D
ezenas de títulos novos 
são lançados semanal-
mente no país. Duas vi-
sitas, em um intervalo 

de poucos dias, revelam livrarias 
distintas, ainda que o endereço 
permaneça o mesmo. Já são outras 
as pilhas que disputam a atenção 
dos clientes em potencial. Capas 
com cores fortes ou metálicas, pro-
vidas de closes fotográficos miste-
riosos e purpurina em profusão. 
Muitas delas estampam a indica-
ção de que seus respectivos livros 
perduraram por muitas semanas 
na lista de mais vendidos de um 
jornal estadunidense ou de que 
eles deram origem a um fenômeno 
de bilheteria nos cinemas.

Não é sem esforço que se en-
contra o último romance de Micha-
el Cunningham, Ao anoitecer. Em 
primeiro lugar, sua capa é cinzenta; 
ainda que bela, é discreta. Em se-
gundo lugar, o leitor que coleciona 
seus livros não consegue reconhe-
cer, nela, a identidade visual man-
tida nos outros volumes da obra do 
autor — o que pode levar tanto a 
pensamentos mesquinhos (esse li-
vro não vai combinar com o resto 
da coleção) quanto a conjecturas de 
cunho literário (o que esta capa está 
querendo dizer?). Pela primeira 
vez, não se menciona que Cunnin-
gham escreveu também As horas, 
romance que deu origem a um filme 
premiado com o Oscar e que valeu 
um prêmio Pulitzer ao seu autor. 

Seria este o ponto de virada 
de sua obra? Talvez isto soe como 
superinterpretação. Porém, o lei-
tor que acompanha a produção 
do autor, tão logo inicia a leitura, 
se dá conta de que realmente há 
algo de diferente em Ao anoite-
cer. A questão não é exatamente 
temática, pois neste se encontram 
muitos dos temas recorrentes em 
seus outros romances. A decadên-
cia física, problemas familiares 
(famílias infelizes, cada uma à sua 
maneira), os desencantos típicos 
dos longos relacionamentos amo-
rosos, o embate entre vida e arte, 
a relação ambígua com a morte (“A 
impossibilidade física da morte na 
mente de alguém vivo”), a atenção 
com que se retrata o passado his-
tórico (não muito distante) do país, 
a pluralidade de representações de 
personagens homossexuais, que 
fogem dos estereótipos e tropos 
comumente veiculados na mídia: 
tudo isso também está presente no 
novo título de Cunningham.

O principal ponto de diver-
gência dos livros anteriores consis-
te na ausência de polifonia. O leitor 
mais atento (“obcecado” é outro 
adjetivo possível) poderia acres-
centar que desapareceu uma diver-
sidade de vozes que, caracteristica-
mente na obra do autor, costumava 
obedecer ao número três. Vejamos: 
em Uma casa no fim do mun-
do, primeiro romance não rene-
gado pelo escritor, a narrativa se 
detém, a princípio, na vida de dois 
garotos — Jonathan e Bobby — que 
crescem durante a era do flower 
power, com algumas interferências 
da voz de Alice (mãe do primeiro); 
esta personagem é logo substituí-
da por Clare, uma jovem que tenta 
constituir uma família alternativa 
(e um triângulo amoroso) com am-
bos, quando já rapazes.

Por sua vez, em Laços de 
sangue, um romance que atraves-
sa várias gerações e conta a história 
da família de um imigrante grego 
que quer “se construir na América”, 
as vidas dos três filhos de Constan-
tine Stassos — Susan, Billy e Zoe — 
são as que recebem maior atenção. 
As horas, o livro mais conhecido 
de Cunningham, se alterna entre as 
vidas de Virginia Woolf (em 1923, 

o lado negro do belo
ao anoiteCer traz os temas marcantes da obra de michael Cunningham em novo viés estilístico

considerado bem-sucedido, nem 
um dos grandes do ramo, de forma 
que não foi muito abalado pela cri-
se econômica mundial. Sua idade, 
44 anos, já lhe permite perceber o 
envelhecimento (ele recusa que seu 
cabeleireiro lhe pinte o cabelo) e a 
estagnação profissional: nunca aju-
dou a descobrir algo que conside-
rasse genial. “Por favor, Deus, me 
mande alguma coisa que eu adore”, 
ele implora em certo momento.

Ethan é o jovem irmão de sua 
esposa, Rebecca; parece-se com o 
que ela era 20 anos antes e com 
seu próprio irmão, Matthew, cuja 
beleza ele culpa pela morte preco-
ce, num tempo em que a Aids era 
uma sentença de morte. Ethan é 
impossivelmente lindo, como um 
buraco negro — com toda a be-
leza e potencial destrutivo que a 
expressão abrange. A admiração 
que provoca em Peter é a mesma 
que este esperaria sentir ao ver a 
produção artística do gênio que 
ele nunca descobriu. Ele 

[...] quer ser dono de Mizzy, 
do jeito que quer ser dono da arte. 
Quer a cabeça torta de Mizzy, quer 
sua autodestruição, quer seu... ser 
ali, tudo ali, não quer vê-lo des-
perdiçando isso com ninguém, 
com toda a certeza não com uma 
garota que pode dar a ele uma 
coisa que Peter não pode. Mizzy 
está se transformando... Peter 
não é burro, é louco, mas não bur-

ro... em sua obra de arte favorita, 
uma performance se quiser, e Pe-
ter quer colecioná-lo, quer ser seu 
mestre e confidente [...], Peter não 
quer que ele morra (realmente 
não quer), mas quer ser o curador 
de Mizzy, quer ser seu único... seu 
único. Isso basta, de fato.

As referências a buracos ne-
gros, autodestruição e morte não 
são casuais. Ethan — mais co-
nhecido como Mizzy, abreviação 
de mistake (erro, engano) — é tão 
perdido quanto belo. Teria um 
futuro brilhante pela frente, não 
fossem suas recaídas nas drogas 
e sua indecisão sobre o que fazer 
da vida: “onde foi parar o menino 
prodígio? Em criança, esperava-se 
que ele fosse um neurocirurgião, 
ou um grande romancista. E agora 
ele está pensando (ou, tudo bem, 
se recusando a pensar) na escola 
de direito. Será que a carga de seu 
potencial foi demais para ele?”. 

Depois de um longo retiro em 
um mosteiro longínquo, insatisfa-
tório, ele aparece no apartamento 
de Rebecca e Peter e pede a este 
uma chance: quer ver se gostaria 
de trabalhar com arte. Peter desco-
bre que as drogas não são mais um 
passado na vida do rapaz:

Entretanto, a maior surpresa 
para Peter é o quanto ele se sente 
agora enternecido, como é estra-
nhamente solícito com Mizzy. Tal-

vez não sejam, afinal, as virtudes 
dos outros que tanto apertam nos-
sos corações, mas sim a sensação 
do quase insuportavelmente pun-
gente reconhecimento quando nós 
os vemos no que têm de mais essen-
cial, em sua tristeza, gula e tolice. 
São necessárias as virtudes tam-
bém, algum tipo de virtude, porém 
não gostamos de Emma Bovary, de 
Anna Karênina ou de Raskolnikov 
porque são bons. Gostamos deles 
porque não são admiráveis, por-
que eles são nós e porque grandes 
escritores os perdoaram por isso.

revelaçÕes
Não. Isto é a minha vida e 

não Morte na porra de Veneza [...]. 
Sim, eu sou um homem mais velho 
que aninha certa fascinação por 
um homem muito mais jovem, 
mas Mizzy não é um menino como 
Tadzio era, e eu não estou obceca-
do como Aschenbach (ei, não fui eu 
que impedi outro dia mesmo que 
Bobby tingisse meu cabelo?).

A referência à novela de Tho-
mas Mann parece negar parcial-
mente uma interpretação mais fá-
cil: a de que Ao anoitecer seria 
tão somente uma releitura contem-
porânea de Morte em Veneza. O 
protagonista estabelece um diálogo 
casual e constante com importan-
tes obras da literatura universal — 
como em “Quem poderia esperar 
que Matthew e esse garoto mais 
ou menos fortuito fossem se tornar 
Tristão e a porra da Isolda?” ou em 
“um está sempre beijando, o outro 
sempre sendo beijado. Obrigado, 
Proust.” —, assim como se refere a 
importantes artistas plásticos reais 
(Rodin, Damien Hirst) e fictícios. 
Nada mais natural que se tome o 
livro como mera narração sobre 
os bastidores do mundo das artes 
e sobre uma paixão de um homem 
por outro muito mais jovem.

Livremo-nos da tentação de 
demonstrar que o romance não se 
limita a isso, o que levaria inevita-
velmente (1) a exemplificações de-
selegantes ou (2) à simplificação de 
frases-feitas como “é um romance 
sobre a vida” — bons livros não cos-
tumam ser monotemáticos. Concen-
tremo-nos no detalhe. Cunningham 
dá um passo além na discussão, por 
não limitar seu personagem à con-
templação superficial da beleza.

Sem expor o desenvolvimento 
do enredo, creio que seja simbólica 
a relação de Peter com as obras de 
um dos artistas que representa em 
sua galeria: “São objetos, pendura-
dos numa parede. Estão à venda. 
São também muito bonitos, à sua 
maneira: telas e esculturas embru-
lhadas em papel pardo e amarra-
das com barbante, depois cobertas 
com parafina, vaga referência ao 
Cristo amortalhado, feitas por um 
jovem gentil e um tanto fraco cha-
mado Bock Vincent [...]. Ele insiste 
que existem imagens e objetos de-
baixo dos embrulhos, tentativas sé-
rias, embora ele não as mostre nem 
descreva, e o papel foi muito per-
feitamente encerado para permitir 
qualquer tipo de desvendamento”.

Próximo ao final do livro, uma 
delas se rasga, revelando a Peter 
“uma pintura comum, cores Philip 
Guston, uma técnica de manchar 
e raspar roubada diretamente de 
Gerhard Richter. Nada original, e 
inapta”. Em outras palavras: “uma 
merda de pintura de estudante”.

Idealizar é desumanizar. O 
ato de se enternecer até com os 
defeitos de algo (ou alguém) tem 
a sua beleza, mas oferece grande 
risco: “Viver é muito perigoso”, já 
disse Guimarães Rosa. A realida-
de sempre nos visita, para checar 
como estamos. E, quando começa-
mos “a contar para ela tudo o que 
aconteceu”, tudo passa a fazer sen-
tido — e não nos decepcionamos.

treCHo
ao anoiteCer

“os dois estão dentro da 

água azul-negra de costas 

para peter, olhando a 

névoa leitosa do horizonte, 

e enquanto olha da areia 

peter é tomado por uma 

maré de sentimento, 

absolutamente 

inesperado, uma 

sensação que começa 

em suas entranhas 

e se espalha por seu 

corpo, uma tontura, 

uma vertigem. não é 

luxúria, não exatamente, 

embora contenha 

luxúria. é uma apreensão 

pura, emocionante e 

ligeiramente aterrorizante 

do que ele mais tarde irá 

chamar de beleza, embora 

a palavra seja insuficiente.

ao anoiteCer
michael Cunningham
trad.: José rubens siqueira
Companhia das letras
264 págs.

durante o processo de criação e es-
crita de Mrs. Dalloway, uma de 
suas obras-primas), Laura (uma 
dona de casa que lê o romance de 
Woolf em 1949) e Clarissa (uma 
editora que vive na Nova York de 
antes dos atentados, cujo apelido 
é Mrs. Dalloway). Por fim, Dias 
exemplares narra três momentos 
históricos dos Estados unidos: a 
industrialização do século 19, a pa-
ranóia do mundo contemporâneo e 
um futuro distópico.

Ao anoitecer, contudo, 
segue um rumo diferente. Ainda 
que apresente uma série de per-
sonagens tão complexos quanto 
os das obras que o antecederam, 
eles não passam de coadjuvantes. 
A narração em terceira pessoa em 
momento algum dá sinais de onis-
ciência ou de querer abranger algo 
mais do que a percepção do pro-
tagonista, que, para a sorte do lei-
tor (e dos demais personagens da 
trama) é sensível e perceptivo, ca-
paz de interpretar além do que foi 
explicitado em conversas banais. 
Talvez isso denote um exercício de 
metalinguagem, em que o roman-
cista lembra o leitor de que as di-
ferentes vozes que caracterizavam 
sua obra até então eram produtos 
de uma mente só. Única.

unidos Pelo víCio
Peter é dono de uma galeria 

em Nova York. Nem desconhe-
cido, de modo que não possa ser 

o autor
MiCHael 
CunningHaM

é um escritor estadunidense, 
nascido em 1952. é autor 
de uma casa no fim do 
mundo, laços de sangue, 
as horas (vencedor dos 
prêmios pulitzer e pen/
faulkner), dias exemplares 
e ao anoitecer, todos 
traduzidos e publicados 
no brasil pela Companhia 
das letras. é também 
professor de escrita criativa 
na Yale university.

divulgação/ riChard phibbs



148 • agosto_2012

23

: : miChelle strzoda
 rio de Janeiro — rJ

O 
livro é pequeno, miúdo, 
rápido, mas nada super-
ficial. O assunto rende. 
Na verdade, os assuntos 

— o sobretudo como objeto de me-
mória, a figura de Marcel Proust, a 
obsessão em torno da literatura.

O tom de relato confessional 
e intimista foi preterido por Loren-
za Foschini para contar a história 
do sobretudo de Proust. A autora é 
jornalista da RAI, emissora de TV 
estatal da Itália, e é formada em 
filosofia. Sua linguagem objetiva, 
porém não fria, explicitada já na 
abertura — “Este não é um conto 
imaginário” —, nos lembra o tem-
po todo que o livro poderia ganhar 
perfeitamente um documentário ou 
um programa de cultura na TV. Lo-
renza nos guia pela mão e nos faz 
sentir, vivenciar, a saga da busca 
ao sobretudo e o que este objeto 
esconde. Mesmo que o leitor não 
tenha nenhuma informação sobre o 
que diabos um sobretudo tem a ver 
com a criação literária e o legado 
intelectual de seu dono, o fato é que 
o tema gera curiosidade. Lorenza 
atesta que “mínimos detalhes, […] 
objetos sem valor […]. As coisas 
mais comuns […] podem revelar 
cenários de inesperada paixão”.

da itÁlia Para a França. 
da HiPoCondria
Para a literatura
Literatura é arte. Arte e me-

mória têm lugar em instituições de 
acervo e preservação de patrimônio 
cultural, como museus, centros cul-
turais, bibliotecas, gabinetes. E li-
vros. Livro entendido como espaço 
físico que abriga histórias, memó-
ria, personagens, cenários, tempos 
diferentes. Tempos diferentes, nes-
te caso, sobre um mesmo tema — a 
busca pelo sobretudo que acom-
panhou Proust em suas criações e 
devaneios; que foi coadjuvante nas 
noites de escrita “solitária” de Em 
busca do tempo perdido, da 
Recherche; que o abraçou em sua 
hipocondria aguda; que o cobria e 
o protegia em sua fragilidade e ao 
mesmo tempo austeridade.

O voyeurismo de Lorenza 
Foschini no momento em que des-
creve a aparência, a textura, o des-
gaste pelo tempo e a alfaiataria do 
sobretudo ao tocá-lo e depois ao 
depositá-lo na caixa-abrigo é gosto-
samente acompanhado por nós. Os 
detalhes da peça de vestuário como 
objeto de colecionador são funda-
mentais para entender como essa 
história começou: com um profis-
sional da moda. Foi após entrevis-
tar o figurinista italiano Piero Tosi, 
que conheceu o francês Jacques 
Guérin — perfumista obcecado por 
Proust —, durante uma viagem a 
Paris em busca de locações para 
um filme de Luchino Visconti base-
ado no livro Em busca do tempo 
perdido, que Lorenza teve o insi-
ght de pesquisar e escrever acerca 

do objeto 
da memória 
à literatura
Jornalista rememora 
a associação da 
imagem de Proust 
ao sobretudo que o 
envolveu em suas 
criações literárias

do sobretudo de Proust.
Foi o gosto pela literatura, 

pelo hábito antiquário e a hipo-
condria que uniu Guérin a Proust. 
Exímio colecionador aos 18 anos, 
quando arrematou uma edição ori-
ginal de um então desconhecido 
Apollinaire por uma bagatela de 
cem francos, foi aos 20, quando 
uma possível apendicite o levou a 
Robert Proust, cirurgião e irmão de 
Marcel, que começou a lê-lo. Mais 
tarde, o perfumista, já consagrado 
também como bibliófilo e colecio-
nador, descobriria, ao verificar os 
apontamentos de Proust em sua 
edição de Sodome et Gomorrhe, 
que o desejo por perfumes seria 
outro elo entre eles.

Guérin flanava por livrarias 
parisienses nos anos 1930. Numa 
dessas visitas a um novo estabeleci-
mento no Faubourg Saint-Honoré, 
tem acesso a manuscritos, móveis 
e ao novo “guardião” dos objetos e 
obra de Proust, o comerciante Wer-
ner; Robert havia morrido semanas 
antes, Guérin tomou conhecimen-
to através dos jornais. Tomado de 
uma vontade irresistível em adqui-
rir pertences de Proust, o perfumis-
ta aceita a oferta de Werner pela 
escrivaninha e estante de livros.

“uma atmosfera de desman-
telamento” é como Foschini narra 
a sensação de Guérin ao se depa-
rar com a mobília. Era o “fim” que 
Guérin leu gravado nos cadernos 
de Proust com sua caligrafia “meio 
deitada, embrulhada, descendente, 
apressada”, descreve.

fim: “agora já
Posso Morrer”
Após noites a fio envolto pelo 

sobretudo, Proust sentencia à sua 
fiel governanta Céleste que já pode-
ria morrer, pois havia concluído o 
volume que o ocupara madrugadas 
adentro. Céleste lhe adverte que 

ainda faltariam acertos, correções, 
adendos ao trabalho e que Proust 
deveria, portanto, seguir produ-
zindo. “Está me parecendo feliz 
demais”, ironiza carinhosamente 
Céleste, que no fundo nutria certo 
temor em ver o patrão não produzir 
à noite. Ela sabia que era isso que o 
remediava, mais do que as idiossin-
crasias de não usar aquecedor nem 
lareira no frio intenso para evitar 
asma, colocar gelo no quarto, fazer 
uso de medicamentos.

Em Os hipocondríacos: vi-
das atormentadas (Tinta Negra), 
o irlandês Brian Dillon comenta 
que Proust fazia uso do “sobretudo 
pesado que estava pendurado no 
estrado da cama manchado e que 
usava como um roupão quando ti-
nha forças para sair da cama”.

o iMPasse
CoM os Proust
O doutor Robert criara um 

impasse à publicação da obra pós-
tuma de Marcel. Gaston Gallimard, 
o editor, escreve insistentemente a 
Robert pedindo-lhe providências 
quanto à liberação dos manuscri-
tos originais, mas Robert não se 

a autora
lorenza FosCHini

nasceu em nápoles, na itália, 
e é jornalista e escritora. 
formada em filosofia, ela 
é conhecida do público 
italiano por apresentar 
programas de tv e telejornais 
na emissora estatal rai.

sobretudo de 
Proust — História 
de uMa obsessão 
literÁria
lorenza foschini
trad.: mario fondelli
rocco
112 págs.

marCel proust por raMon Muniz

dá por vencido e com isso descarta 
cópias de manuscritos como Al-
bertine disparue.

É com esse mesmo ato despro-
vido de preservação e memória que 
madame Robert Proust, sua viúva, 
tratara o legado literário de Marcel. 
Sua atitude de mandar arrancar as 
páginas de dedicatória dos livros de 
Proust e de queimar boa parte dos 
seus manuscritos, afinal não queria 
ver o nome da família sendo expos-
to e circulando por Paris e precisava 
dar fim àquela papelada interminá-
vel, levou Guérin, ao visitar o apar-
tamento dos Proust com Werner 
para buscar a mobília, a salvar dois 
volumes de Montesquiou-Fézensac 
com dedicatória “lisonjeadora, poé-
tica e incrivelmente longa” a Marcel, 
“sobrevivente à fúria assoladora que 
quer destruir qualquer resquício” da 
madame Marthe. Guérin é tomado 
por uma irresistível obsessão de ad-
quirir os pertences de Proust e evi-
tar, assim, que a loucura de Marthe 
— que a essa altura já havia desco-
berto que perdeu um bom dinheiro 
com a queima das “paperassoui-
les” — se estendesse. Marcel, para 
ela, não passava de “um ser bizar-
ro”, como teria dito ao pesquisador 
proustiano americano Philip Kolb, 
respondendo a uma de suas tentati-
vas de entrevista acerca de Marcel.

Guérin e Werner se tornam 
mais próximos e, com isso, Gué-
rin vai mais fundo na busca pelos 
objetos de Proust relegados e des-
cartados sem piedade pela família. 
Quando Guérin se depara com a 
cama que Marcel tinha desde os 
16 anos e na qual passou noites 
insones produzindo suas criações, 
a cama em que, segundo Walter 
Benjamin, Proust “jazia dilacerado 
pela saudade”, ele se emociona.

A certa altura, Werner lhe 
confidencia que madame Mar-
the, num “acesso de sensibilidade 
e bondade”, deu-lhe o sobretudo 
de Proust para que se protegesse 
do frio. “Não, não! […] traga. […] 
Quero-o mesmo que esteja sujo e 
rasgado”, suplica Guérin.

a iMageM
Com algumas fotos mera-

mente ilustrativas, pois não há 
indícios de tratamento de imagem 
e de preocupação com o aspecto 
fotografia, a edição mostra regis-
tros da autora no Museu Carna-
valet — que hoje abriga os objetos 
que acompanharam Marcel nas 
suas três residências após a mor-
te de seus pais, com o detalhe de 
como Proust os via quando acor-
dava, à exceção do sobretudo, ar-
mazenado em uma caixa no porão 
do museu, entre folhas e papel de 
seda —, imagens de Proust — com 
o sempre inseparável sobretudo —, 
e na infância com o irmão Robert, 
de Guérin e da capa do catálogo de 
sua coleção de manuscritos, alguns 
dos objetos retratados no livro, 
além de uma caricatura de Proust, 
de autoria de Jean Cocteau.

Os registros que se tem de 
Proust em geral são dele envolto 
em seu sobretudo. Definitivamen-
te, a imagem de Proust é atrelada 
a essa peça do vestuário, tão pre-
sente em sua “biobibliografia”. 
Foschini explica que Marcel se ves-
tia daquele jeito desde os 20 anos 
(coincidentemente a mesma idade 
com que Guérin passou a lê-lo). “A 
sua imagem parecia ter-se fixado 
nos tempos da juventude, como 
que embalsamada”, opina.

Cocteau, amigo com quem 
Marcel conviveu e se correspondeu, 
também o retrata “encapotado em 
seu sobretudo forrado de pele, lívido, 
os olhos roxos, inchados, com um 
litro de água Evian enfiado no bol-
so”. Da cama a hotéis de luxo, como 
o Place Vendôme, lá ia Proust, sem 
fazer distinção dos locais por onde 
circulava com a peça de vestuário, 
ciente de que despertava curiosida-
de por onde passava. Afinal, um so-
bretudo forrado de pele à mesa para 
jantar não era visto todos os dias na 
Paris do início do século 20.
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luna Caliente
mempo giardinelli
trad.: sergio faraco
geração editorial
136 págs.

autor de mais de 20 livros, o 
argentino mempo giardinelli cria 
neste romance um enredo de 
caos e suspense para ambientar 
a violenta relação sexual entre 
um advogado recém-formado 
de 32 anos e uma menina de 
13. em apenas três noites de 
um verão sufocante, em plena 
ditadura militar, os personagens 
são levados ao limite e se vêem 
em um beco sem saída.

o PerFuMe da 
FolHa de liMão
Clara sánchez
trad.: sandra martha dolinsky
planeta
400 págs.

grávida de um homem que não ama, 
desempregada e sem perspectiva 
de vida, sandra viaja para passar 
uma temporada na casa de sua 
irmã, na espanha. lá, ela conhece 
um casal de idosos noruegueses 
que decidem cuidar dela. porém, 
o casal não é tão bondoso quanto 
aparenta e fatos e personagens 
do passado vão ressurgir neste 
romance sobre memória e redenção.

Mrs. dalloway
virginia Woolf
trad.: tomaz tadeu
autêntica
272 págs.

publicado primeiramente em 
1925, Mrs. dalloway marca o 
rompimento da escritora com 
as convenções do romance 
tradicional. em sua trama 
aparentemente simples, o livro 
narra um dia na vida de Clarissa 
dalloway através de cenas que se 
sobrepõem, misturando passado e 
presente, fantasia e realidade. esta 
edição especial é acompanhada 
de o diário de Mrs. dalloway.

HoMer & langley
e. l. doctorow
trad.: roberto muggiati
record
240 págs.

as memórias e pensamentos de 
dois moradores de nova York — 
inspirados nos irmãos Collyer, 
que se trancafiaram em sua 
mansão junto a toneladas de 
jornais e objetos que recolhiam 
— compõem este romance 
sobre a solidão que se segue 
à excentricidade. doctorow 
realiza ainda uma crônica sobre 
a imprensa e a sociedade de 
consumo norte-americana.

Cidade MÁgiCa
drew lerman
trad.: fal azevedo
bertrand brasil
336 págs.

em meio a uma vida escolar 
confusa e ao fim de um 
relacionamento amoroso, 
morando em uma cidade da 
qual não gosta, henry fuller vê 
sua casa ser destruída por um 
furacão. apático, triste e inseguro, 
fuller vive um momento decisivo. 
a experiência traumática e suas 
seqüelas deverão ser superadas 
pelo personagem, ou então 
podem acabar ditando seu futuro.

MinHa vida
a. p. tchekhov
trad.: denise sales
editora 34
160 págs.

esta é a primeira tradução 
direta no brasil da novela de 
tchekhov publicada em 1896. 
mais conhecido pelos contos, 
o escritor russo permeia este 
seu trabalho de ficção com 
referências autobiográficas ao 
retratar a vida de um jovem 
inadaptado às convenções de 
uma pequena cidade de província, 
e assim capta com delicadeza a 
dinâmica da sociedade russa.

dignidade!
vários
trad.: vários
leya
268 págs.

mario vargas llosa e eliane brum 
estão entre os nove escritores 
de diferentes nacionalidades 
convidados a visitar os projetos 
da organização médicos sem 
fronteiras e a relatar suas 
experiências. os imigrantes 
ilegais aprisionados na grécia 
e os estupros no Congo estão 
entre as realidades retratadas 
pelos escritores em textos que 
misturam realidade e ficção.

História seCreta 
de Costaguana
Juan gabriel vásquez
trad.: heloisa Jahn
l&pm
264 págs.

o escritor colombiano narra a 
construção do Canal do panamá 
a partir do encontro entre José 
altamirano e Joseph Conrad, 
retomando a idéia de que o autor 
de nostromo teria baseado seu 
livro na Colômbia no século 19. 
entrecruzando a história pública do 
país e a pessoal de seus personagens, 
vásquez reflete sobre a relação 
entre literatura, vida e história.

a obra de sartre: 
busCa da liberdade e 
desaFio da História
istván mészáro
trad.: rogério bettoni
boitempo
332 págs.

nesta edição ampliada e atualizada, 
o pensador húngaro situa Jean-paul 
sartre em relação ao pensamento do 
século 20 e aborda sua trajetória em 
todas as suas manifestações — como 
romancista, dramaturgo, filósofo e 
militante político. além de buscar 
respostas, mészáro formula novas 
questões a respeito do pensamento 
e das escolhas do filósofo francês.

sobrevivente
Chuck palahniuk
trad.: tatyana leão
leya
272 págs.

assim como em o clube da 
luta, palahniuk registra em 
sobrevivente sua sátira da 
sociedade ocidental. tender 
branson seqüestra um avião com 
o objetivo de se matar. antes, 
porém, conta a história de sua 
vida para a caixa-preta do avião, 
buscando entender como uma 
pessoa decadente como ele quase 
se transforma em celebridade 
de um culto religioso fanático.
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hermann broCh 
por robson vilalba

: : fabio silvestre Cardoso
 são paulo – sp

P
ergunta de costume feita 
aos intelectuais e homens 
de letras mundo afora: 
“Quais os principais auto-

res do século 20?”. Invariavelmen-
te, a resposta conta com os nomes 
de Marcel Proust, James Joyce e, 
nos círculos mais intelectualiza-
dos, Robert Musil. No Brasil, pou-
cos mencionam Hermann Broch, 
cuja obra — Os sonâmbulos — só 
chegou ao país recentemente, com 
tradução e posfácio de Marcelo Ba-
ckes. A trilogia sonâmbula foi pu-
blicada na primeira metade do sé-
culo 20, mas poucos tiveram acesso 
à densidade e à relevância da obra 
porque, como escreve o pesquisa-
dor Donald Wallace na sua disser-
tação para a universidade da Ca-
lifórnia (The death of civilization: 
ethics and politics in the work of 
Hermann Broch), o momento do 
lançamento dos livros de Broch 
coincidiu com a ascensão do nazis-
mo na Alemanha, prejudicando o 
acesso e a repercussão que a obra 
deveria ter. Contudo, como se lerá 
a seguir, não é exagero a constata-
ção de que os livros de Broch “hão 
de ficar e dar o testemunho acerca 
de nossa época”. Em tempo: o co-
mentário é de outro gigante do sé-
culo 20, o escritor Thomas Mann.

Seria, no entanto, no míni-
mo injusto para com o leitor e para 
com a obra destacar sua relevân-
cia (apenas) pela estima de seus 
pares ou mesmo pela leitura que 
a crítica faz dos livros nos nossos 
dias. Nesse caso, a injustiça seria 
explicada porque os romances não 
necessitam desses argumentos de 
autoridade. Em outras palavras, a 
sua relevância se torna válida per 
se, haja vista que o texto de Broch 
possui todo um repertório rico em 
referências estético-filosóficas que 
extravasam o elemento literário. 
Alcançam, é correto afirmar, o espí-
rito daquela época, com a vantagem 
de que se trata de um livro com-
posto no exato momento em que 
aquelas mudanças tomavam curso. 
Para ser ainda mais preciso, é o au-
tor quem consegue esboçar, anos 
à frente de demais pensadores, os 
mecanismos singulares daquela so-
ciedade, que, com efeito, somente 
o romance pode captar. Que fique 
claro, não qualquer romance, mas 
este conjunto que se organiza da 
seguinte forma: Pasenow ou o 
romantismo: 1888; Esch ou a 
anarquia: 1903; e Huguenau 
ou a objetividade: 1918.

No volume que abre a trilogia, 
o leitor descobre, logo de antemão, 
que a história se passa no final do 
século 19, para além da indicação do 
título. Sobre esse fim de século, no-
ta-se uma espécie de consenso entre 
historiadores da cultura e mesmo de 
certa crítica de arte que insistem em 
repetir o mantra de que se tratava, 
de forma absoluta, da Belle Époque, 
como se o clima de bem-estar de 
certa produção estética pudesse ser 
mesmo estendido ao cotidiano de 
todos os cidadãos do Velho Conti-
nente. Em Broch, aprendemos que, 
pelo contrário, um espectro rondava 
aquela sociedade. Parafraseando o 
velho revolucionário, era o espectro 
do mal-estar de uma idéia de civili-
zação. Pois o que se percebe na voz 
e nos gestos dos personagens de 
Broch, a começar por Pasenow, é o 
desmoronamento de uma ordem es-

trilogia os sonâMbulos eleva hermann broch 
ao patamar dos grandes autores do século 20

a história de cada romance é tão in-
dependente que existe o lapso de 15 
anos entre uma narrativa e outra.

O que não muda, para além 
do tema, é a densidade do ro-
mance, colocada em prática com 
o exercício de uma prosa com um 
estilo consistente e definido. Broch 
não faz concessões e seu narrador, 
que alguns podem, atualmente, 
considerar afetado e verborrágico, 
aposta em longas descrições e na 
reflexão associada ao perfil de seus 
personagens. Não há minimalis-
mos e, pouco a pouco, conhecemos 
os dilemas de Esch, sua regularida-
de em sucumbir às tentações, sua 
fraqueza ao não enfrentar, como 
adulto, o cotidiano do trabalho. À 
frente de seu tempo, Broch faz de 
Esch o homem contemporâneo 
que luta para organizar o caos à 
sua frente, estabelecendo projetos 
que, na sua origem, são inalcançá-
veis — e no caso de Esch isso pode 
ser demonstrado pela tentativa de 
fuga de seus compromissos e pela 
dificuldade em ser assertivo para 
com o “mundo prático” à sua volta. 
No afã de se libertar de qualquer 
sentimento de culpa e de fracasso, 
Esch termina por estabelecer, para 
si mesmo, uma espécie de interpre-
tação dos eventos do mundo que 
não compreende — e que, sabemos, 
com base na definição de Kundera, 
está em franca transformação pela 
degradação de valores. Assim, Esch 
se identifica com a premissa de que 
é necessário sofrer para alcançar a 
redenção. E a dissertação do narra-
dor a respeito não poderia deixar 
isso mais claro, a propósito das 
considerações de Esch sobre um 
casal que se envolve sexualmente:

Quem, assim como Esch, ain-
da se encontra na vida diária e 
terrena, ou apenas se elevou bem 
pouco acima dela, esquece com faci-
lidade que há um reino da redenção, 
cuja existência leva todo tipo de coi-
sas terrenas ao incerto, sim, que de 
uma hora para outra pode se tornar 
questionável o fato de se caminhar 
com os pés, quanto mais o de duas 
pessoas dormirem juntas.

O segundo romance, dife-
rentemente do primeiro, assume 
um caráter de análise mais subs-
tancial. Em outras palavras, em 
alguns momentos, o romance de 
idéias ganha força na voz do narra-
dor, que, em paralelo à seqüência 
de eventos, retoma análises mais e 
mais elaboradas a propósito do pa-
pel do indivíduo naquele contexto. 
É nesse segundo volume que a tese 
do sonambulismo é efetivamente 
enunciada como resultado natural 
daquele estado de coisas.

Para tanto, o narrador de 
Hermann Broch lança mão das 
alegorias filosóficas a fim de anun-
ciar o significado do sonambulis-
mo, que, a título de síntese, pode 
ser traduzida como a alma inco-
modada pela nostalgia ao mesmo 
tempo em que está dominada e pa-
ralisada. Tão importante quanto a 
definição é a maneira como o autor 
intercala esses trechos de longa e 
densa reflexão com a narrativa. A 
disposição não é aleatória; antes, 
nota-se uma espécie de concordân-
cia entre si, de maneira que o leitor 
aprende como é que Esch alcançou 
tal conclusão. O narrador, embora 
distante, também está próximo, 
uma vez que elabora e revela a re-
flexão num texto que se aproxima 
ao gênero ensaio. 

É com base nessa pensata, 
digamos assim, que Esch conclui 
que a saída para a desordem do 
mundo, de um modo geral, e para a 
sua condição inquieta, de maneira 
particular, é a busca pela liberta-
ção dos prazeres mundanos. É por 
isso que ele, aos poucos, abandona 
o envolvimento carnal descompro-
missado e busca uma vida infensa a 
esses e outros desejos passionais. E 
como que para arrematar essa nova 
situação, ele denuncia o que enxer-
ga no outro um crime de caráter 
indesculpável: Bertrand, represen-
tante de uma burguesia para quem 
os valores já não fazem mais senti-
do, é denunciado por Esch por sua 
conduta fora dos padrões. O prota-
gonista de Hermann Broch não vê 
nessa denúncia um problema, mas 
a possível saída para a redenção.

tabelecida. De fato, aquela idéia de 
civilização, representada pelo sim-
bolismo do uniforme, estava em xe-
que. E Joachim Von Pasenow, per-
sonagem principal, é a síntese desse 
mal-estar, seja com sua hesitação, 
seja com seu visível desconforto en-
tre duas paixões: aquela do corpo e 
aquela que representava o status.

Todavia, é simplificar por 
demais a história do romance, ver-
dadeiro monumento literário do 
século 20, a síntese de que se trata 
apenas de uma obra sobre o mal-
estar, sobre o desconforto, sobre a 
desordem do mundo, o tempo fora 
dos eixos sobre o qual escreveria 
T. S. Eliot, citando Shakespeare, 
anos depois. Em verdade, o texto 
se notabiliza, também, porque é 
exitoso em identificar os avatares 
dessa mudança. Hábil como pou-
cos autores do seu tempo, Broch 
não apenas se utiliza do stream of 
consciousness, o modo narrativo 
preferido pelos tarados da crítica 
literária dos anos subseqüentes 
— ele também faz isso porque se 
trata, aparentemente, da única for-
ma possível de dar conta da quan-
tidade de eventos, e de vozes, que 
efetivamente ocorrem ao mesmo 
tempo. De um lado, a crítica social, 
o spleen daquela geração, a débâcle 
de certa idéia de comportamento 
cultural, a corrupção dos valores 
e a ausência de substância do que 
viria a seguir; de outro, os persona-
gens que, perdidos, começam a se 
dar conta de que não conseguem 
perceber o que buscam. Hermann 
Broch não desenvolve isso em for-
ma de tese, muito embora o texto 
seja eivado de idéias sobre o lugar 
e o momento histórico em ques-
tão. O grande valor dessa história 
é a transformação de uma tese em 
drama — e essa percepção só nos 
é possível porque a habilidade do 
autor em narrar aqueles eventos é 
legitimada pela sua imaginação.

Foi Hayden White, em en-
saio célebre, que escreveu acerca 
das relações entre as narrativas de 
história e de ficção. Na avaliação do 
especialista inglês, “há muitas his-
tórias que poderiam se passar por 
romance, e muitos romances que 
poderiam se passar por história”. 
Em Broch, como sugere o já citado 
Donald Wallace, existe o entendi-
mento da ascensão das massas, ou, 
em termos mais práticos (porém 
não menos simbólicos), do surgi-
mento do ovo da serpente. No ro-
mance, Broch mostra ao leitor que a 
conciliação dos interesses do povo, 
das massas, não seria atendida sem 
prejuízo para o projeto da moderni-
dade — e, conforme se verá adiante, 
isso projetará a ascensão de uma li-
derança com pretensões de assumir 
esse vácuo de projeto político.

No primeiro dos três livros, o 
desencanto fica claro nos dilemas 
enfrentados pelos personagens. Tais 
expectativas residem precisamente 
na certeza de que o projeto da mo-
dernidade, conforme observa Walla-
ce, teria realização e êxito inexorá-
veis. Assim, Joachim Von Pasenow, 
Elisabeth e Ruzena, num triângulo 
amoroso marcado mais por desen-
contros de expectativas do que por 
paixão carnal ardente, são atingidos 
pelo sentimento de incompletude 
em virtude da ansiedade e do temor 
da não-realização de seus desejos. 
Sim, eles entendem que os enlaces 
não replicam o ideal dos romances 
românticos; ainda assim, são envol-
vidos por uma angústia sem igual, 

de modo que não conseguem esca-
par do sentimento de insatisfação. 
A propósito, não é por acaso que 
um dos principais antagonistas de 
Pasenow no romance, o burguês (e 
algo niilista) Bertrand, destaca que 
as pessoas daquela geração são mar-
cadas pela inércia do sentimento. O 
trecho a seguir, na voz de Bertrand, 
é ilustrativo a esse respeito:

— Aceitamos tranqüilamente 
que duas pessoas, as duas prova-
velmente honestas, pois com al-
guém que não o fosse seu irmão 
não teria duelado, se coloquem 
frente a frente certa manhã e ati-
rem uma na outra. A que conven-
ção sentimental os dois precisam 
estar presos e o quanto nós esta-
mos presos à mesma convenção 
sentimental para poder suportar 
algo assim! O sentimento é lerdo e 
por isso tão incompreensivelmen-
te cruel. O mundo está dominado 
pela inércia do sentimento.

o anarQuisMo
no teMPo de esCH
No livro A arte do romance, 

o escritor Milan Kundera propõe 
uma explicação de como funciona a 
ficção de Hermann Broch. Na opi-
nião do autor de A insustentável 
leveza do ser, a trilogia sonâm-
bula merece destaque porque, di-
ferentemente dos tomos de Marcel 
Proust ou de Thomas Mann, “não 
é a quantidade da ação ou da bio-
grafia que, em Broch, fundamenta 
a unidade do conjunto”. E prosse-
gue Kundera: “é outra coisa, menos 
visível, menos tangível, secreta: a 
continuidade do mesmo tema (o 
homem confrontado com o proces-
so de degradação dos valores)”.

Essa mudança de direção é 
aprofundada no romance Esch ou 
a anarquia. Com efeito, ainda que 
Bertrand, espécie de antagonista de 
Pasenow no primeiro romance, de-
sempenhe um papel relevante nes-
ta seqüência, a história se consolida 
graças à personalidade e ao caráter 
de Esch, sem a necessidade de reto-
mada da trama anterior. A propósi-
to, sempre de acordo com Kundera, 

falência dos 
valores
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pegadas 
do medo
: : luiz horáCio
 rio de Janeiro – rJ

S
empre a mesma neve 
e sempre o mesmo tio, 
embora o título sugira, não 
é um livro de ficção. Herta 

Müller conta, em ensaios, a sua in-
fância, a sua juventude, fala de suas 
experiências, fatos que num tempo 
não muito distante serviriam para 
a criação de suas personagens. Os 
ensaios, diferentemente dos tempos 
vividos pela autora, não exigem vigi-
lância, censura, e Herta os narra sem 
medo. Este, exatamente o elemento 
deflagrador das ações da autora e 
de parte do povo romeno. O leitor é 
convidado a conhecer a intimidade 
criativa de uma grande escritora, ao 
mesmo tempo lhe é permitido ima-
ginar as atrocidades das ditaduras.

Em Sempre a mesma neve 
e sempre o mesmo tio, os en-
saios se alimentam da ficção — e 
quem garante que esta não retribui 
o gesto? Admirador do gênero, este 
aprendiz escreveu em seu exemplar, 
sob o título do livro: “exercícios de 
autoficção”. Ficção e não-ficção — 
para Herta Muller, não faz tanta di-
ferença. Os temas são recorrentes: 
suicídio, assédio do Estado, ameaça 
de deportação e o inevitável dese-
jo de fuga. Seus livros são, antes 
de tudo, uma literatura de luta, de 
confrontos, de obstinação; uma 
luta em busca da paz, da liberdade, 
da possibilidade de ser.

A autora alterna lembranças 
da infância e da juventude vividas 
sob a sombra do terror e da descon-
fiança. Utilizando frases concisas, 
reconstrói o cenário onde a Securi-
tate, polícia secreta de Ceausescu, 
permanece sob sua mira.

Alguns ensaios são extrema-
mente particulares, pertencem ao 
universo da autora exclusivamen-
te, quando fala, por exemplo, sobre 
seus amigos, alguns escritores, como 
o poeta Theodor Kramer ou Maria 
Tanase, cantora romena. Ainda no 
âmbito pessoal, Herta discorre acer-
ca do poeta alemão Heinrich Hei-
ne, tece comentários sobre o livro 
Massa e poder, de Elias Canetti, e 
revela seu encontro com o também 
romeno filósofo Emil Cioran. Estra-
nho encontro este de uma escritora 
em permanente luta por liberdade e 
um filósofo bastante próximo do fas-
cismo. Nesses casos a narrativa não 
fica tão restrita, mesmo assim vale 
lembrar o tom de relato pessoal. No 
entender deste leitor, o grande sen-
tido da obra de Herta Müller. 

Romenos, ela e Cioran, pe-
daços de um país desenhado como 
pátria do fracasso. Cioran, expoen-
te do ceticismo, professa o absurdo 
aos quatro ventos. Quando decide 
ir ao encontro de Herta, cai e ma-
chuca o joelho. Motivo mais que 
suficiente para dizer: “Eu a procuro 
e já caio, logo sou romeno”.

Ensaios autobiográficos ten-
do a literatura como pano de fundo, 
feridas incuráveis, o pai que serviu 
à SS, o fato de começar a escrever 
após a morte dele, a Romênia e 
suas idiossincrasias ditatoriais, os 
métodos da Securitate para atrair 
espiões, e, o pior, o fato de a polícia 
secreta continuar viva, mesmo com 
o fim da ditadura de Ceausescu.

Como disse acima, a literatura 
é tema recorrente destes ensaios, do 
mesmo modo que a Securitate se faz 
presente ao longo da obra de Her-
ta Müller. Mas isso não desabona a 
obra, muito pelo contrário. A lite-
ratura e a vida, infelizmente, ainda 
precisam de vozes como a de Herta.

Tudo o que tenho levo co-
migo é o título de outro livro seu, 
cujo nascimento ela narra num dos 
ensaios de Sempre a mesma 
neve, bem como a relação ambí-
gua com o poeta Oskar Pastior, em 
quem o protagonista do romance 
foi baseado. Herta descobre que o 
poeta foi um espião, mas quase to-
dos eram, então o perdoa.

Os ensaios são duros, secos, 
mas não desprovidos de poesia. A 

poesia cruel que pode ser “vista” 
nas pegadas deixadas na neve. Pe-
gadas que não podem ser apagadas 
e acabam por denunciar o esconde-
rijo de sua mãe. Presa, é levada aos 
campos de trabalhos na união So-
viética junto com Pastior, o poeta.

(...) Muitos se esconderam. 
Minha mãe já estava sentada havia 
quatro dias num buraco na terra do 
jardim do vizinho, atrás do celeiro. 
Mas veio a neve. Trazer-lhe secre-
tamente a comida ficou impossível, 
cada passo entre a casa e o buraco 
na terra se tornava visível. Dava 
para enxergar por toda a neve, por 
todo o vilarejo, o caminho para 
cada esconderijo. Dava para ler as 
pegadas no jardim. A neve denun-
ciava. Não somente minha mãe, 
muitos tiveram de sair voluntaria-
mente do esconderijo, voluntaria-
mente obrigados pela neve. E isso 
significava cinco anos nos campos 
de trabalhos forçados. Minha mãe 
nunca perdoou a neve por isso.

Sempre a mesma neve e 
sempre o mesmo tio, ensaios 
sobre o medo, o medo que nasce na 
infância e cresce sem envelhecer. O 
medo que semeia a dúvida: ficar ou 
partir? O medo, irmão da solidão.

Quando meu corpo me deixa 
na mão, ensaio sobre a morte de 
Emil Cioran. Herta começa com a 
seguinte citação do filósofo romeno 
(e com ela este aprendiz encerra a 
resenha): “Toda vez que o tempo me 
tortura, digo a mim mesmo que um 
de nós tem de se esgotar, que não é 
possível se manter infinitamente 
nesse cruel olho no olho...”.

Em seu ensaio, Donald Walla-
ce assinala que Hermann Broch 
questionava até que ponto a razão 
e a ciência, quando separadas da 
metafísica, poderiam completar o 
desafio de construir valores sociais 
no mundo moderno. No segundo 
romance da trilogia, essa decala-
gem entre a expectativa de Esch e 
o desencanto do mundo moderno 
pode ser notada não apenas nos en-
contros e desencontros do persona-
gem com seus objetivos, como tam-
bém na maneira a partir da qual ele 
resolveu seus desafios: a princípio, 
a fuga (em inúmeras passagens do 
texto, ele insiste no desejo de viajar 
para os Estados unidos, um Eldo-
rado para a realização de seus so-
nhos), e, no fim, a válvula de escape 
para a sua culpa: a vida domestica-
da com uma mulher que não pode-
ria sequer mais lhe dar filhos.

a objetividade
de Hugueneau
No posfácio que acompanha 

o terceiro livro (os dois anteriores 
também contam com esses textos 
de suporte), o tradutor e escritor 
Marcelo Backes apresenta uma 
indicação preciosa para o enten-
dimento da terceira parte dessa 
trilogia, Huguenau ou a objeti-
vidade. Pois, de acordo com Ba-
ckes, o personagem que dá título 
ao romance de Broch é não só um 
dos mais vis da literatura ocidental 
como aquele que melhor represen-
ta o alcance do individualismo de 
sua época. Dito de outra maneira, 

Huguenau age não adotando qual-
quer outro interesse que não seja 
a realização de seus próprios obje-
tivos. Aqui, seu ethos se confunde 
com a ocupação que ele acaba por 
encontrar para si: desertor do exér-
cito, é na carreira comercial, como 
um publisher do jornal cujo redator 
é Esch, Huguenau exerce ao longo 
das quase 500 páginas do romance 
a intenção deliberada de não aten-
tar aos escrúpulos na hora de atin-
gir os seus objetivos. Na percepção 
de Marcelo Backes, o que está em 
jogo nesse último romance dos So-
nâmbulos é a formação e a crítica 
do homem pós-moderno.

O romance, no entanto, é cer-
tamente o mais complexo dos três, 
ainda que Hermann Broch tenha 
feito, aqui, uma divisão em tese 
mais clara das partes que compõem 
o todo. Assim, conforme obser-
vou Milan Kundera no já outrora 
mencionado A arte do romance, 
esse é um texto composto por cinco 
elementos: a narrativa romanesca, 
a novela intimista sobre Hanna 
Wendling, a reportagem sobre um 
hospital militar, a narrativa poéti-
ca sobre uma moça no Exército da 
Salvação e o ensaio filosófico sobre 
a degradação dos valores. Assim, 
o romance está estruturado nessa 
multiplicidade de vozes e de gê-
neros. Essa tempestade, que, para 
um autor menos experiente pode-
ria redundar em caos, em Broch é 
uma orquestra que executa uma 
sinfonia; cada parte representando 
um naipe, com direito a solos e tre-
chos mais rebuscados. Em diversas 
passagens, o estilo do autor exige 
concentração especial por parte do 
seu público, do leitor, porque não 
se trata mais de filosofia em forma 
de romance, mas do próprio ensaio 
de idéias que serve de refrão para 
os demais segmentos da narrativa. 
O propósito não poderia ser outro 
a não ser a defesa de como essa de-
gradação dos valores é fonte de to-
das as crises da modernidade. Mui-
to antes, portanto, dos teoremas 
escolásticos da pós-modernidade 
declararem a falência do projeto 
iluminista, Broch, que se apresenta 
com um texto fundamentado na es-
tética moderna, já determina onde 
é que está a origem da crise, como 
se lê no trecho a seguir:

Aquela época criminosa e re-
belde que é chamada de Renasci-
mento, aquela época que cindiu a 
estrutura de valores cristã em uma 
metade católica e outra metade 
protestante, aquela época em que, 
com o desmoronamento do órga-
non medieval, principiou o pro-
cesso de dissolução dos valores que 
duraria quinhentos anos e no qual 
se deitou a semente da modernida-
de, época de semeadura e ao mes-
mo tempo da primeira floração, 
essa época não pode ser esboçada 
de maneira clara nem por seu pro-
testantismo, nem por seu individu-
alismo, nem ainda por seu nacio-
nalismo ou por sua sensualidade, 
tampouco por meio de sua renova-
ção humanística e científica: essa 
época, cujo estilo se apresentava 
de modo tão visível como unidade 
e era percebido como um todo, se 
ela possuiu um espírito de época e 
um portador de estilo adequado a 
essa unidade, então não pode ser 
situado ao bel-prazer em um dos 
múltiplos fenômenos, mesmo que 
se trate de um fenômeno de potên-
cia tão profunda e revolucionária 
como o protestantismo [...].

Ao mapear e apresentar os 
elementos visíveis da degradação 
de valores notáveis, inicialmente, a 
partir do estilo arquitetônico, e que 
se tornam visíveis graças à deterio-
ração da própria idéia de valores 
culturais da Idade Média para o Re-
nascimento, Hermann Broch é hábil 
em articular de que forma essa de-
cadência afeta as relações humanas, 
tomando novamente como gancho 
as atitudes de Huguenau. Diferente-

mente dos outros dois protago-
nistas dos romances anteriores 
(que, não por acaso, aparecem 
nesse terceiro livro), Huguenau 
não sente remorso ou sequer se 
sente mal por ter mentido em be-
nefício próprio. Se Pasenow agia 
pela inércia de sentimento, e se 
é verdade que Esch buscava, ao 
fim e ao cabo, uma espécie de re-
denção em suas atitudes (ainda 
que contraditórias), Huguenau, 
ao que parece demasiadamente 
humano, só concebe agir con-
forme uma lógica objetiva de 
buscar o que é melhor para si, 
desde o prazer sexual até a van-
tagem competitiva na hora de 
fechar negócio — e aqui talvez 
esteja uma relação bem articu-
lada: dada a natureza de seu ca-
ráter, somente no ramo do co-
mércio é que ele poderia se sair 
bem. E é pelo mesmo motivo 
que Huguenau despreza a reli-
giosidade de Esch e finge se im-
portar com a honra militar do 
major Pasenow (à sua maneira, 
Donald Wallace escreve sobre 
isso quando assinala a crítica 
de Broch ao liberalismo).

Sim, no livro final, os dois 
personagens dos romances an-
teriores reaparecem. Todavia, 
a força do protagonismo de am-
bos é ofuscada, não só porque se 
trata de uma outra época, a da 
objetividade, mas porque suas 
atitudes são esvaziadas pelas 
ações de um personagem res-
sentido. Hugueneau é a prova de 
que a razão, levada ao extremo, 
pode, sim, resultar na banalida-
de do mal, isto é, no surgimento 
de autômatos que enxergam nas 
suas escolhas nada para além de 
si mesmos. A pátria, o amor, a 
ética e mesmo a filosofia já não 
fazem mais sentido, uma vez 
que foram seqüestrados por um 
projeto, digamos, positivista por 
e uma percepção evolucionista 
do sentido da história. E não é 
de se espantar, aqui, que essa vi-
são de mundo dê vazão ao apa-
recimento de uma liderança que 
mescla o carisma espiritual com 
certa visão objetiva da política:

Se houvesse um homem 
no qual todos os acontecimen-
tos dessa época fossem repre-
sentados de modo claro, cujas 
próprias ações lógicas fossem 
acontecimentos desta época, 
então, sim, também essa época 
não seria mais demente. É bem 
provável que seja por isso que 
ansiamos pelo guia, pelo “lí-
der”, a fim de que ele nos con-
ceda motivação para um acon-
tecimento que sem ele podemos 
chamar apenas de demente. 

Em um momento em que a 
própria idéia de romance como 
narrativa parece estar estressa-
da — ou, como querem alguns, 
esgotada —, a leitura da trilogia 
de Hermann Broch é para lá de 
alentadora. Trata-se, afinal, de 
um romance complexo, mas 
cujo prazer reside exatamente 
na dificuldade em apreender os 
temas filosóficos que perpassam 
seus livros. Esse aparente para-
doxo se resolve tão logo o leitor 
descobre as estratégias do autor, 
que mescla filosofia e romance 
na trilogia sonâmbula. Não é 
por acaso, afinal de contas, que 
se trata de um dos gigantes lite-
rários do século 20, ainda que 
os homens de letras, aqui e ali, 
não o reconheçam como tal sob 
o argumento agora inválido do 
desconhecimento de seus livros. 
O que é importante ressaltar é 
que Hermann Broch faz da tri-
logia não apenas um tour de for-
ce, um exercício de estilo, mas 
uma obra que serve de painel 
atemporal sobre a relação entre 
filosofia, política, estética e cul-
tura — postulados fundamentais 
para a idéia de Ocidente.

seMPre a MesMa 
neve e seMPre
o MesMo tio
herta müller
trad.: Claudia abeling
globo
248 págs.

divulgação/ paul esser
o autor
HerMann broCH

nascido em viena, em 1886, 
hermann broch iniciou seus 
estudos na então capital do 
império austro-húngaro e na 
alemanha, especializando-se 
no ramo industrial. Judeu, 
converteu-se ao catolicismo 
em 1909 e, durante a primeira 
guerra mundial, dirigiu 
um hospital de guarnição. 
em 1927, vendeu a fábrica 
e iniciou os estudos em 
matemática, filosofia e física 
na universidade de viena. foi 
a partir dessa mudança que 
o mundo começou a assistir 
ao surgimento de um dos 
grandes autores do século 
20. Começou a publicar os 
sonâmbulos aos 45 anos. 
hermann broch morreu em 
new haven, nos estados 
unidos, em 1951.

os sonâMbulos
(três volumes)
hermann broch
trad.: marcelo backes
benvirá
1.096 págs.
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Solidão continental 
João gilberto noll

S
e o cão caminhava rente a mim pare-
cia por falta de coisa melhor para fa-
zer. Talvez tivesse entrado na mecâ-
nica indolente dos meus passos. Nada 

mais que isso. Sei que me sentia mortalmente 
desfamiliarizado com o ambiente e que assim 
eu só poderia perceber o cão feito uma som-
bra que se alienara de sua matriz — seu corpo 
verdadeiro habitava uma fonte que, mesmo 
querendo, eu não podia alcançar. Parecia ha-
ver um mundo onde as coisas se preservavam 
íntegras, mundo com o qual eu tinha rompido 
em conseqüência de uma doença qualquer.

No lado de lá do muro havia uma escava-
deira parada. Marcando talvez uma obra que 
estivesse para ser iniciada. Ou que sofresse 
um impasse em sua continuidade logo em seu 
começo. Em volta da máquina uma verdadei-
ra argila não tivera tempo de se ressecar. Per-
guntei-me se ali não acontecia nada — como 
me sentia prestes a acreditar. Um beija-flor 
suspendia o vôo em frente a uma margarida 
cansada e entre as macegas uma cigarra ferra-
va o seu canto, aumentando o calor.

O cachorro já se dispersara de mim. Mi-
rei o azulão do céu, em inusitado regozijo. Não 
me comprometeria com os ingredientes do 
cenário. Salvo com a visão insistente do céu — 
superior aos pequenos dramas que me consu-
miam. Restaria saber como reassumir a minha 
faina diária: como voltar a beber da água ma-
tutina ingerindo os meus remédios e reembar-
car nos meus afazeres do cotidiano, mediana-
mente aflito por não poder dar conta de mais 
um dia refratário ao meu entendimento... 

E depois disso eu teria ainda algum fu-
turo? Como voltar a provar da rotina inofen-
siva quando se experimenta um mundo como 
aquele, a se mostrar radicalmente indiferente 
à minha percepção? Passei a mão pelos pon-
tos do meu couro cabeludo e soube mais uma 
vez que eu viera mesmo do pronto-socorro e 
não de minha casa e que era para o hospital 
que eu deveria voltar, sob pena de queimar 
uma etapa grave e não encontrar mais mi-
nhas próprias referências na cidade, supus.

Ajoelhei-me de cansaço sobre a terra 
seca. Precisava decidir como voltar. Estava 
num deserto nos fundos daquela casa. Eu 
tinha sede. Não queria entrar novamente na 
casa, pedir água a quem se dissolvera nas 
sombras me deixando no abandono. Pela cla-
ridade, haveria ainda muito dia pela frente. 
Então tirei a camisa, levei a cabeça para trás e 
calmamente a torci sobre a boca sedenta. Es-
premia do pano um líquido alaranjado, mis-
to de suor e sangue renitente, e eu fingia que 
aquilo me dava algum grau de saciedade. 

Não que esse gesto conseguisse de fato 
aplacar a minha sede, mas devolvia para mim 
um tantinho do meu sangue com que poderia 
me restaurar, a tempo de eu chegar naquilo 
que eu aprendera a reconhecer como Porto 
Alegre com uma nova força, muito longe da 
situação que me prendia ao prédio sebento 
do pronto-socorro. Passei a mão pelos pon-
tos de minha cabeça e pensei se não seria o 
caso de eu voltar ao hospital, aquele mesmo, 
na esquina da Venâncio Aires com Osvaldo 
Aranha e dali só sair de novo com a anuência 
médica. Pensei que só assim eu poderia reto-
mar a marcha dos acontecimentos, depois do 
hiato da aventura com Frederico sob o caus-
ticante sol daquele tempo — uma aventura 
muda, agora me dava conta, sim, em que não 
trocamos uma única palavra.

13.
Olhei para a exuberância do azul do céu 

e senti que precisava falar com alguém, al-
guém que pudesse me confirmar, sim, que eu 
era um homem da mesma espécie do interlo-
cutor e que me encontrava naquela paisagem 
cuja terra se mostrava em sulcos devido à 
seca da região, e que o dia era bonito mesmo 
e o sol doía no lombo.

Vesti novamente a camisa para me pro-
teger. Eu deveria mantê-la no corpo, mesmo 
que um leve vestígio de sangue ainda insis-
tisse depois da lavagem. Quando chegasse à 
cidade eu estaria então completamente ves-

tido, inspirando respeito e em conseqüência 
compreensão pela minha roupa de resto em 
estado de miséria.

Mas não estava ainda naquilo que eu 
pudesse considerar uma cidade. Por onde eu 
olhava via terra esturricada, estrume de ani-
mais naquele instante invisíveis, arbustos, 
macegas, árvores frondosas sob as quais eu 
era instado a parar por minutos para não cair 
em insolação. Formigas saíam por fendas da 
terra e pensei até em ser uma delas para estar 
em atividade no entra e sai dos formigueiros. 

Divisei um vulto olhando para a terra. 
Aproximei-me, eu precisava ouvir alguém me 
perguntar e eu responder, falar. 

Era um homem velho. Vestia uma cami-
sa e uma bermuda brancas. Ele olhava uma 
sepultura avulsa. O túmulo se encontrava 
bem abandonado. Na lápide encardida havia 
o nome do morto: Elio Drago. Dei boa-tarde 
ao velho de branco. Dirigi-lhe a palavra, per-
guntei: Quem está enterrado aí? É o dono 
dessa granja, ele respondeu. “Era italiano, 
veio fugido da Itália, depois que manteve re-
lações libidinosas com uma sobrinha de 13 
anos, isso se soube pelo seu irmão solteiro 
que veio atrás do mano e se suicidou meses 
após a chegada.” Quem o quê?, tive vonta-
de de indagar. Senti-me momentaneamente 
aturdido diante da fala do homem de branco. 

“Aqui Elio Drago se juntou a uma amante 
pelo resto da vida, uma mulher trinta e cinco 
anos mais nova, já mãe solteira de um menino. 
Ele criou o menino, deu-lhe inclusive seu nome 
de família. Hoje é um jovem que vem às vezes 
visitar a mãe. É o Frederico, Frederico Drago, 
que foi viver por sete anos na Itália assim que 
fez 16 anos, voltou de lá há uns três meses.”

Frederico nascera e tinha sido criado no 
Brasil. E, mistério dos mistérios, queria apren-
der a falar português comigo. Ali concluí que 
eu não o veria mais. E que jamais deslindaria o 
enigma de um garoto que fora alfabetizado em 
português querer que eu lhe ensinasse a falar 
essa língua. Que ardilosos planos ele poderia 
ter, nos quais me tivesse incluído? um garoto 
a almejar sobrepor o meu português ao dele... 
Pouco a pouco fingiria o sucesso do aprendi-
zado ao pronunciar palavras desse idioma, a 
formar frases inteiras, a cantarolar canções 
brasileiras, afirmando possuir uma facilidade 
tamanha para idiomas, falava com fluência 
inglês, francês, espanhol, italiano, claro, agora 
a língua portuguesa, a pronúncia exata, sem 
sotaque, perfeita, o ritmo da conversação nati-
va... Eu me admiraria por certo e vassalo cairia 
diante do seu raro pendor em seduzir. 

O velho coçava o púbis com insistência. 
Falava e coçava o púbis. Reparei que o teci-
do branco de sua bermuda mostrava-se en-
cardido na região da pélvis de tanto que ele 
passava a mão ali, não sei com que sentido, 
sei lá se como um timbre desabusadamente 
sexual ou o de reiterar que ele era quem era 
porque trazia em si a marca de uma lideran-
ça viril, mesmo que cansada. Não sei se ele 
queria representar para mim um confronto 
calado, a demonstrar que eu, mesmo mais 
novo, não tinha a disponibilidade que ele ti-
nha em sua como que argumentação física. 
Cheguei a pensar que, por artes da insolação, 
eu tinha diante de mim justamente a figura 
do morto enterrado a meus pés, o pai adotivo 
de Frederico, rapaz de quem eu precisava fu-
gir. E pensei que agora talvez eu pudesse ser 
despertado enfim por um real apelo carnal, 
mesmo que esse sopro viesse daquele velho 
à beira de sua própria sepultura, ele passava 
a mão no púbis feito uma ladainha pagã, su-
blinhando cada informação que ele discorria 
sobre Elio Drago, ele próprio, o lúbrico, o in-
sensato, o fugitivo de seu país para os braços 
de uma brasileira trinta e cinco anos mais 
nova, mãe de Frederico Drago, bebê que ele 
ninava na escuridão do quarto, entoando bai-
xinho canções da Toscana, sua pátria, até que 
se deita e beija a bochecha da criança e ador-
mece com Frederico no peito; o garotinho se 
acomoda com o jeito de mamar na mãe que 
está na cozinha diante do fogão, auscultando 
o ponto exato para o macarrão. 

Elio Drago se encontrava ali comigo. 
Talvez eu não quisesse dormir aquela noite, 
eu não quisesse acordar. Eu e aquele velho 
com a região pélvica escura de tanto manuseio 
enigmático poderíamos passar as próximas 
horas vivendo aquilo que eu não conseguira 
experimentar com Frederico, seu enteado, co-
meçaríamos agora, eu daqui, ele de lá — mas 
e daí?, o que poderia acontecer eu daqui ele 
de lá, assim —, só me restava fechar os olhos e 
me alucinar com aquilo que o sol inclemente 
processasse na minha cabeça quebrada, um 
homem com dificuldade de lembrar o pró-
prio endereço, quem sabe seu nome, agora na 
companhia daquele velho à beira de sua pró-
pria sepultura, aqui, sob esse sol de 40º, pois 
é, aqui, eu tendo de ir embora pois precisava 
pegar Porto Alegre ainda de dia, para entrar 
no meu pronto-socorro, deitar na minha maca 
e deixar que o destino me reiniciasse, amém.

O velho com a braguilha encardida pa-
recia ser todo olhos para o túmulo onde vol-
taria a morrer. Segui viagem antes que caísse 
a tarde. Virei a cabeça uma vez. Ele já não 
estava à flor da terra. Mesmo assim abanei 
para sua ausência, um pouco culpado por não 
ter tocado em seu braço, alguma outra par-
te, por não lhe ter transmitido um pouco do 
calor de vivo... Andei, andei, parei diante de 
uma árvore com um tanto das raízes à vista, o 
tronco coberto de hera. A sombra que caía me 
fez pender a cabeça não pensando em nada, 
e o que vi foi uma flor viçosa, aveludada, de 
que eu não sabia o nome, roxa, pétalas meio 
aladas, asas de borboleta sob a brisa esvoaça-
vam, pousavam nos meus pés, beijavam meus 
sapatos e então cessavam. Daquela erupção 
da terra, roxa, vinha um perfume agreste, tão 
penetrante que parecia que toda a presença 
do mundo estivesse posta ali, naquela sucin-
ta corola, rente à qual um desenho trêmulo 
de um colibri suspendia o vôo e se inebriava 
e sumia repentinamente me deixando a sós 
com a flor que eu tinha vontade de morder, 
mastigar, engolir, cagar em mínimas pincela-
das na cueca pra depois limpar.

14. 
Naquele instante me ouvi cantando 

baixinho — as músicas me habitavam quase 
sem interrupções. O mundo me assoberbaria 
novamente em Porto Alegre, voltaria a ser es-
pesso demais, e só a música me fazia esquecer 
por enquanto do peso que eu teria de enfren-
tar. Para não correr o risco de ficar repetin-
do meu endereço durante o trajeto de volta 
à cidade, para não esquecê-lo, anotei-o num 
papelzinho do fundo do bolso, pois, eu sabia, 
só com o meu endereço na ponta da língua me 
libertariam do hospital. Mesmo que em prin-
cípio tivesse convicção da geografia da cidade 
— independentemente de ter ou não o endere-
ço na cabeça —, eu temia, sim, não encontrar 
mais as minhas referências no mundo, se por 
acaso queimasse a etapa do pronto-socorro. 
Se escapasse do período ainda devido como 
paciente, eu no mínimo continuaria hesitan-
do na memória das coisas mais banais.

A canção que eu no íntimo cantava dava 
o ritmo da marcha. Eu fui feliz naquela cami-
nhada de retorno a Porto Alegre. O sol estava 
mais baixo e eu andava com a camisa aberta 
ao peito, criando um tema melódico que co-
meçava sóbrio e aos poucos ia se exaltando a 
ponto de eu imaginar tufões de sopros, per-
cussão alvoroçada, tímpanos, exultação, meu 
coração disparava até que tudo ia sossegando 
pouco a pouco e uma flauta se despedia qua-
se inaudível e os meus passos feneciam. E eu 
olhava tudo em volta, e quando digo tudo era 
tudo mesmo, não havia um só ramo separa-
do, uma réstia avulsa de raio solar entre duas 
copas, ou uma flor solta esmaecida pela pu-
jança de luz, nada disso: cada coisa existia em 
seu conjunto e eu só sabia captar a vastidão e 
a vastidão era a unidade mínima de tudo. Eu 
era um rei. E como rei me sentia. Tão assim, 
que só me restava parar, contemplar, fruir o 
que os meus olhos alcançavam. Lá adiante, 
numa estradinha poeirenta um ônibus velho 
passava. Ia para onde, até o centro da cidade? 

Mas eu não me dei o tempo necessário para 
pensar em providências práticas e deixei que 
o ônibus me fugisse e fosse ao seu destino sem 
saber da minha existência ensimesmada. 

Eu precisava reiniciar os passos. Por que 
Porto Alegre me chamava, se eu não queria 
a dor de um hospital em corredores escuros e 
fétidos de suor, sangue, pruridos, bandagens, 
rumores trêmulos? Por que Porto Alegre me 
chamava?, indaguei batendo no peito até fazer 
barulho cavo, como se me açoitasse, para não ter 
de formular a resposta que jamais saberia dar. 
Por que Porto Alegre me chamava, hein?, ainda 
insisti e repeti e repeti para não ter de elaborar a 
resposta que, sim, sim, jamais saberia dar. 

Eu teria de chegar a Porto Alegre an-
tes do entardecer. Então me apressei, abri a 
braguilha, forcei a uretra e mijei mais do que 
precisava. Mijei em cima de um formigueiro. 
Brinquei como na infância, de Deus. Feito 
Deus, eu mandava uma hecatombe sobre os 
seres inferiores, uma brutal intempérie que 
os castigaria num ato gratuito. Feito Deus 
quis descartar qualquer misericórdia. Aque-
las minúsculas vidas que andavam em sua 
faina diária jaziam agora exterminadas em 
meio à espuma da minha urina torpe. Isso me 
dava uma força que não costumava encontrar 
tão facilmente. Eu conseguia eliminar os que 
interpunham um movimento frenético entre 
mim e a paisagem. De movimento, apenas 
uma aragem tímida que mexia impercepti-
velmente em algumas folhas distraídas. No 
mais, tudo coagulava, eu estava retido no 
instante. Naquela inércia me veio a idéia de 
estar preparando o meu gesto terminal. Mais 
uma vez, ele parecia a ponto de ocorrer... Mas 
mais uma vez, eu sabia, ele tardaria... 

Perguntei-me se o meu corpo já não ti-
nha morrido no hospital. E se eu não era um 
desses fantasmas que apenas se extasiam 
com o quase nada que os constitui. 

Olhei meu organismo, abri os braços 
para me inspecionar melhor. Tirando a bar-
riga um tanto proeminente, ele parecia razo-
avelmente bem, ainda era um instrumento 
carnal, embora não pudesse contar com ele 
em nenhum desempenho qualificado. O sol 
baixara mais, mas ainda não se avizinhava o 
crepúsculo. Eu tinha um tempo para chegar 
até a minha maca no corredor do hospital. E 
se ela não estivesse mais vazia? E se me dis-
sessem que o cara que a ocupara tinha mor-
rido? Para onde eu iria? Encontraria a minha 
residência ou tudo o que me pertencera se 
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esvaíra comigo? E o que eu faria com isso 
que sobrara, esse cara aqui averiguando o seu 
próprio corpo, misto de vestígio de sangue, 
muito suor, e um vago apetite por continuar, 
mesmo que em sua malfadada solidão? Iria 
até o Hospital de Pronto-Socorro de Porto 
Alegre verificar se eu estava à beira de ganhar 
alta para retomar minha vida de antes ou 
se não, se eu já tinha ido para o beleléu? Se 
as portas dos vivos se mostrassem cerradas 
para uma figura inexistente como eu, o que 
me restaria senão vagar pelas ruas feito um 
mendigo sem razão para esmolar? 

Olhei o solo bruto de meu itinerário er-
rante de retorno a Porto Alegre e vi uma alian-
ça visivelmente vagabunda, sim, mas ainda 
meio cintilante contra a relva. Apesar de já ser 
tarde avançada, a luz puxava um brilho qual-
quer do pequeno objeto. Peguei-o e ele coube 
no indicador direito. Estava tão desorientado 
pelos últimos acontecimentos ou pela falta 
deles, que de imediato me senti ligado a uma 
força, mas que não poderia se revelar sob pena 
de eu não sobreviver. Ou eu bem continuava 
só, ou, se encontrasse enfim a companhia, eu 
não chegaria até o hospital nem a lugar ne-
nhum. Mais uma prova inútil na minha vida 
cheia delas. Resolvi deixar a aliança justa no 
meu dedo, como uma promessa, sei lá, que eu 
sabia não deveria cultivar. 

Andava de novo, andava agora um pouco 
apressado. Passei a mão nos pontos da cabeça 
e era nisso que eu deveria pensar. Os pontos 
no talho. Deveria, sim, chegar ao pronto-so-
corro da cidade, ocupar de novo a minha maca 
se ela continuasse vaga e me abandonar aos 
possíveis cuidados dos médicos e enfermeiros. 
Não sem antes disfarçadamente olhar a anota-
ção do meu domicílio escrito no papel e recitá-
lo e, pronto! — com a memória do número do 
meu prédio e apartamento poderia enfim sair 
do seio dos feridos e me dirigir enfim à minha 
casa para recomeçar. Por enquanto eu esbar-
rava nas pedras, resvalava nas folhas caídas 
com o muco teimoso da terra, ouvia mugidos 
de bois distantes, canto de pássaros que come-
çavam a voltar a seu sono entre os galhos — eu 
próprio talvez fosse um deles e não acordasse 
mais no hospital ou em qualquer outro lugar 
— escondido de tudo para sempre, em paz... 

15.
Foi quando vi uma gata grávida se es-

preguiçando de pé, as mamas túmidas. Ciciei 
o som típico que os homens encontraram para 

chamar os gatos e fiz o movimento com os de-
dos para o mesmo fim. Ela veio aos meus pés, 
não ficou à distância e à espreita como os fe-
linos fazem diante de desconhecidos, veio e 
passou seus bigodes pelos meus tornozelos e 
ronronou e tudo e sentei na relva arruivada 
pela inclemência do sol e coloquei-a entre as 
pernas e passei a mão por seu ventre intumes-
cido; encaixei-a sem muito pensar na virilha; 
ela levantou o rabo e o calor dos nossos corpos 
era maior do que eu podia imaginar; a gata en-
tão desfez sua posição e pulou sobre a minha 
perna e se foi autônoma a esperar por sua cria. 

De repente, do nada, eu me senti assim 
como se estupefato. Sim, não que houvesse 
alguma coisa ou alguém diante do que eu pu-
desse me sentir em raro espanto. A ocorrência 
da felina já tinha passado. Peguei no meu pau 
e ele se mostrava excitado. Sentia-me acalo-
rado para além da existência do verão. Eu pa-
recia ir me inundando de um ponto interior 
que vinha caudaloso a ponto de eu tremer e 
em gozo sexual ser jogado sobre urzes e terra 
seca contendo misteriosamente um lodaçal 
ou de uma vertente teimosa ou de uma chuva 
que a memória não podia ali abarcar. 

Bebi um pouco daquela água sem olhar 
seu estado de sanidade. Não senti gosto algum. 
Sorvi mais uns dois goles. Ouvi o barulho de um 
avião passar. Levantei-me com um certo custo, 
feito viesse de uma prostração antiga, da qual 
eu precisasse enfim me libertar para encontrar 
um teto seguro antes de a noite descer.

Levantei-me, pois, e senti insegurança 
em dar meus primeiros passos após ser joga-
do contra o solo à mercê de alguma força que 
eu não pude dominar. De onde vinha aquele 
rompante que me impelira a um soluço ge-
nital mesmo que para tal eu não parecesse 
preparado? Dei uns passos como que incor-
póreos: eu não pertenceria mais àquela terra 
esturricada, meus pés enlouqueceriam, as so-
las saltariam, no solo mal iriam tocar. 

E sob meus pés rasgava-se de repente 
uma vala para onde pulei assim que a percebi. 
Na certa uma trincheira de alguma guerra so-
bre a qual eu não tomara conhecimento, quem 
sabe de traficantes, de alguma coisa assim, eu 
estava numa zona periférica. Mas aquele local 
não tinha o ar de ter sofrido uma conflagra-
ção, eu ouvia pássaros, sim, e no meio deles 
planava um silêncio para sempre obsequioso 
com os pequenos trinados. Súbito nada mais 
restou, nem os trinados, nada mesmo, só a 
mais impositiva calmaria, e então fiquei um 

ilustração: theo szCzePanski

tempo sem me mexer para não causar ne-
nhum distúrbio à ordem da hora, assim, os 
braços caídos, os olhos em meio ao dia que ia 
se dourando ao se aproximar do entardecer. 

um simples “ai” que eu exalasse seria de-
masiado. Então, calei-me e o silêncio emergia 
de mim sem qualquer esforço, era como se a voz 
não tivesse sido ainda projetada para as grandes 
compreensões, sim, e eu de fato nada precisava 
compreender — nem precisava antever o destino 
onde iria adormecer mais tarde, se em casa ou 
no hospital. E digo mais: ali não me interessava 
sequer a saudade que eu quiçá pudesse sentir 
do garoto nas próximas horas; nem me interes-
sava preparar mais uma rodada de explicações 
sobre a palavra “saudade” para dar a meus alu-
nos de português para estrangeiros — a palavra 
“saudade” sobre a qual eu explanava orgulhoso 
como exclusiva desse idioma. Eu não pensava 
em nada ali naquela vala e me agachava e me 
encolhia — um caracol puro feixe de nervos que 
agora se distendia lentamente e novamente se 
fechava e se distendia e se fechava... 

Recebendo alta, levaria novamente o 
meu isolamento para o velho endereço talvez 
naquele dia ainda, e certamente queria mes-
mo postergar essa passagem, então eu deveria 
ficar aqui encolhido como bicho, me disten-
dendo e me fechando, no alheamento dessa 
vala onde sinto a pulsação da terra, de onde 
lesmas saem de seus ínfimos buracos, a sinali-
zarem que a seca aqui é ilusória — a umidade, 
sim, me inundará me redimindo da humilha-
ção por todo esse estado desgraçado, amém. 

Até que parei feito uma estaca. Senti um 
toque meio submerso, certamente de uma au-
sência que ainda quem sabe eu não tinha con-
dições de desvelar. Mas não, eu agora identi-
ficava a fonte do contato, sim: era um bicho 
irreconhecível, grisalho, pelas frestas do pêlo 
ralo via-se a carne azulada, um bicho que se 
achegara e recuara e agora vinha novamente, 
se desentranhando da terra. Inadmissível que 
um animal desconhecido do meu vocabulário 
zoológico viesse tentar alguma conveniência 
no meu corpo, um animal aparentemente 
sem maiores desconfianças nem hostilida-
de. Não se constituía num bicho bonito nem 
causava em mim algum franco sentimento 
de rejeição. E me perguntei se não deveria 
levá-lo comigo aonde quer que fosse, para o 
pronto-socorro ou minha casa ou pelo menos 
por mais algumas horas de caminhada a que 
eu precisasse ainda me submeter. 

Ele veio de novo jogando-se macio na mi-

nha barriga e eu toquei-o meio confrangido, com 
um calafrio, e ele em resposta ao meu toque gru-
nhiu sem sinal do que pudesse significar aquele 
som e eu empurrei-o contra o solo crestado e 
me levantei e saí do meu esconderijo resvalando 
duas vezes e quando me libertei do meu estado 
subterrâneo, agora inteiro na planura de cima, 
percebi que o sol descia no horizonte e que pre-
cisava saber o que fazer de mim, urgente. 

Eu temia não chegar a tempo de poder 
reconstituir a realidade da qual era oriundo, a 
do pronto-socorro e tudo o mais. Temia, sim, 
que os médicos e enfermeiros do hospital já 
tivessem dissolvido da memória a minha pre-
sença, que os registros de minha internação 
se desmanchassem e que, antes desse ponto 
aqui no fim da tarde, nessa estrada poeirenta 
sem passantes, tudo o mais seja uma ilusão 
cunhada por força do meu próprio desabrigo.

Eu estava ali, numa meditação enfermi-
ça — mal de que sempre padecera. Estava ali, 
tocando os pontos na cabeça, mais uma vez 
procurando reafirmar o talho que me tinha 
levado ao pronto-socorro de uma cidade em 
cujas cercanias eu navegava agora em cogi-
tações febris. Pensei se não seria o caso de 
alguns robustos micróbios me invadirem por 
aquele corte na cabeça me deixando tão en-
tregue que nenhum antibiótico teria o poder 
de me salvar. Dormir, morrer obrigando uns 
gatos-pingados a sentarem em volta do meu 
corpo, velando-me por algumas poucas horas 
para eu ir depressa com o prêmio de não ter 
mais de aferir a realidade ou irrealidade das 
minhas circunstâncias. Pensei isso sem sentir 
a mínima autocomiseração. Se pudesse assim 
escolher por vias transversas o meu ponto fa-
tal, seria grande a chance de tudo correr bem. 
Iria de cabeça erguida, um pequeno herói se-
guro do andamento de seu próprio desfecho. 

Estava ali, observando aquilo tudo que 
chamavam de mundo, e me dizia, era preciso 
me suicidar se tivesse uma bravura. Eu me 
perguntava se deixaria alguém culpado diante 
da minha decisão, como se realmente possu-
ísse alguém objetivamente permeável ao meu 
desaparecimento. Então corri, me desabalei 
tanto em direção nenhuma que parecia voar, 
no duro, uma sensação de que eu não tinha 
pés nem peito nem cabeça raspando na terra, 
que eu ia, simplesmente isso, ia no ar, que eu 
era um sujeito incapaz de me enredar com a 
gravidade, que eu simplesmente ia em dire-
ção nenhuma e que depois disso seria prová-
vel que eu não soubesse mais sofrer.
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traça gorda, aranha morta
suJeito oCulto : :  rogério Pereira

EDIÇÕES ANTERIORES ENTREVISTAS OTRO OJODOM CASMURRO PAIOL LITERÁRIO PRATELEIRA NOTÍCIASCOLUNISTAS ENSAIOS E RESENHAS

QUEM SOMOS CONTATO ASSINATURA DO JORNAL IMPRESSO CARTAS

N
a urna de alabastro não há cinzas. 
Apenas papéis mastigados pela 
traça. Gorda, saciada, pandulho 
estufado, ao devorar o olho direi-

to da triste caricatura de Adriana Calcanhoto 
— bisonha tentativa de tornar-me ilustrador. 
Desenhos e jornais velhos boiam na poeira da 
caixa plástica no chão da casa. Aos poucos, re-
colho vestígios, carrego lembranças. Preparo a 
casa e o futuro para o fim. Há algum tempo, 
as paredes de madeira estão sendo destruídas 
pelos cupins. Os farelos no assoalho denun-
ciam a sanha carnívora das pestes. Os cupins 
em silêncio devoram a casa; o câncer ruidoso, 
a garganta de minha mãe.

Presa fácil, acuada entre as sombras de 
um passado recente, esmago a traça com o 
indicador esquerdo. A mancha acinzentada 
escorre pelo nariz de Calcanhoto. Luma de 
Oliveira rebola a bunda amparada por coxas 
de aço na capa do jornal moribundo: 31 de 
janeiro de 2002. O carnaval se aproxima. Os 
passos anseiam a perfeição. Não lembro se a 
Luma já havia usado a coleira do Eike. Minha 
memória é péssima para fatos importantes.

A aranha de patas compridas acaricia 
os seios inflados de Luma. Esmago-a com 
delicadeza. O corpo tentacular transforma-se 
em reduzido emaranhado marrom. Com um 
guardanapo apago a traça do mapa e envolvo 
a aranha. Sou um assassino cuidadoso. Deixo 
tudo sobre a mesa da cozinha e volto à caixa 
plástica. Parece-me verde. Mas duvido da mi-

nha lucidez cromática. Todo daltônico é um 
mentiroso de si mesmo. Antes de reiniciar 
minha expedição, certifico-me de que não há 
outros invasores. Somente palavras nos jor-
nais velhos. E a agenda.

Sei que não é minha. Nunca tive agen-
das. Agora, tenho uma. A vida piora à medi-
da que uma agenda torna-se imprescindível. 
É simples, destas que as empresas destinam 
aos clientes. Na capa, a primeira ironia: OK 
Recursos Humanos. Ao abri-la, o espanto. É 
a agenda que minha irmã usava quando mor-
reu: 31 de janeiro de 2002. Tinha 27 anos. 
Logo, faria 28. A morte não deixou.

O clipe enferrujado sustenta Santo Expe-
dito — o santo das causas urgentes — e a cartei-
rinha de consultas à dentista, cujo sobrenome 
me soa estranho: Mattana. Nos dados pessoais 
da agenda leio um endereço devastado pelos 
cupins, um número telefônico que desapare-
ceu, uma empresa que vende seguros de vida 
(as ironias me acompanham o tempo todo), 
um RG que não identifica mais ninguém, e um 
CPF que não recolhe mais impostos. O grupo 
sanguíneo A não pertence a sangue algum. 
Enfim, informações inúteis, quinquilharias 
ficcionais. Noto que minha irmã tinha uma 
caligrafia irregular, as letras (sempre de fôr-
ma) não mantêm o mesmo tamanho. Enfeita o 
i com um pingo ou uma bolinha. Não há muita 
lógica. Pela agenda da dentista, ela teria nova 
consulta em 1º de fevereiro. Neste dia, ela foi 
enterrada. Não sei se a dentista compareceu 

ao cemitério. Acho que não.
Vasculho uma intimidade que deixou de 

existir. uma exumação sem consentimento. 
Não consigo parar de folhear a agenda que 
teve apenas um mês de vida. Noto que a maio-
ria das anotações se refere a contas a pagar. 
Tudo muito organizado. No dia 7 de janeiro, 
pagou a loja Renner (R$ 28,00), o namorado 
(R$ 39,00), a cunhada (R$ 50,00), o psicólogo 
do filho (R$ 20,00), a C&A (R$ 33,51) e o te-
lefone (R$ 42,00). Portanto, morreu com R$ 
212,51 a menos na conta bancária no HSBC. 
Encontro o cartão no meio da agenda. É váli-
do até setembro de 2002. Nunca venceu.

Presos às páginas, alguns papéis me cau-
sam certa angústia. Quem os deixou ali? Eu? 
Meus pais? Impossível descobrir quem ali-
menta os fantasmas. O unibanco informa que 
“sua conta corrente da agência 0612 de número 
727376-8 foi encerrada em 14/06/2002”. Uma 
preocupação a menos. A Caixa Econômica avisa 
que o saldo do FGTS é R$ 1.528,45. A Pernam-
bucanas cobra um débito e solicita “por favor, 
procure uma de nossas filiais para liquidá-lo”. 
A palavra liquidá-lo sugere alguma piada. Em 
uma fatura, comprovo que o débito com a Per-
nambucanas é de R$ 34,54. A C&A reclama 
uma parcela em atraso de R$ 28,93. Em outro 
comunicado, a Serasa garante que minha irmã 
fora incluída no cadastro dos maus pagadores. 
A Pernambucanas não perdoou os R$ 34,54. 
Noto que ela comprava muito a prazo. Talvez 
procure as lojas para quitar as dívidas. Afinal, 

o comércio de vestuário não tem culpa pela 
morte alheia. Será que no caixão minha irmã 
usava uma das roupas compradas na C&A ou 
Pernambucanas? Defunto inadimplente.

Aos poucos, a agenda vai ficando em bran-
co. A última anotação é de 25 de janeiro. De 26 
a 31 nada consta. Apenas páginas vazias. A pa-
lavra é a coisa mais leve e no entanto carrega 
tudo. Para os meses seguintes há somente uma 
anotação sobre o primeiro dia de aula da filha. 
18 de fevereiro: “início das aulas da Letícia. 
Creche Adolfo B. Menezes”. Não lembro quem 
levou minha sobrinha de cinco anos à escola. 
Na última página da agenda, logo após os tele-
fones, a Oração a Santo Expedito ganha a letra 
irregular da minha irmã: “Meu Santo Expedito 
das causas justas e urgentes, socorrei-me nesta 
hora de aflição e desespero, intercedei por mim 
junto ao Nosso Senhor Jesus Cristo [...] Ajudai-
me a superar estas horas difíceis, protegei-me 
de todos que possam me prejudicar, protegei 
a minha família, atendei ao meu pedido com 
urgência. Devolvei-me a paz e a tranquilidade. 
Serei grata pelo resto da minha vida...”.

Quando minha filha chega à cozinha, 
assusta-se: “Papai, tem uma aranha em cima 
da mesa”. Apenas respondo: “Não se preocu-
pe. Está morta”.
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ilustração: rafa CaMargo

1
Não se mude o teu formato
ó livro de quatro quinas,
pois é neste mundo exato
que estão as coisas divinas.
 
2
O livro, repositório
de tanto conhecimento,
desafia o provisório
na escrita de um monumento.

3
De tantos livros que empilho
onde está o número um?
uns aos outros se dão brilho,
a claridade é comum.

4
Os quilômetros que tenho
de leituras nesta vida,
dão-me a paz de um velho engenho
sobre a riqueza auferida.

5
O livro — tão fácil tê-lo
como o pão, nossa alegria;
qualquer um pode fazê-lo
com as auroras do seu dia.

6
O livro não tem tamanho
nem se define o saber,
sem ele — que mundo estranho,
nada fácil de entender.

7
Pedras gravadas a mão
e rolos de pergaminho...
tantos caminhos se vão
para tê-lo em meu caminho.

8
Repousado sobre a mesa
ou de lombada na estante,
o livro guarda a beleza 
do mais incrível diamante.

9
Foi nas páginas de um livro
que mergulhei feito um peixe,
destas águas não me livro,
de estar só nunca me queixe.

10
O livro, a lavra, a vontade
de ver além, muito além,
nele se aprende a verdade
tão vária, tão de ninguém.

11
Diz o poeta que Cristo
não tinha livros nem nada,
mas graças a tudo isto,
temos a História Sagrada.

12
Ser autor, ver tua cara
junto a gráfica escritura!
Não parece coisa rara,
é do livro essa loucura.
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O 
ano era 1952; a cidade, Nova 
York. um pianista entra na 
sala de concerto, senta-se ao 
piano, e durante exatos 4 mi-

nutos e 33 segundos não toca uma nota 
sequer. Silêncio. O público, que espera-
ra ansioso o início do concerto, come-
ça a ficar inquieto: ruídos, murmúrios. 
Após o fim do tempo estipulado, o pia-
nista levanta-se, agradece e vai embora. 
O público, indignado, acabara de assis-
tir a 4’33”, obra que se tornaria uma das 
mais famosas criações de John Cage.

Mas retrocedamos um pouco no 
tempo para o ano de 1917. Após alguns 
experimentos com pinturas figurati-
vas, o ainda jovem Marcel Duchamp 
passara a trabalhar com objetos de uso 
comum, uma roda, um porta-garrafas. 
Por ocasião da exposição organizada 
pela Society of Independent Artists 
em Nova York, ele envia sua mais nova 
obra, Fountain. Trata-se de um urinol 
comprado numa loja de artigos sanitá-
rios que Duchamp virara em 90 graus, 
datara e assinara (seu pseudônimo) 
“R. Mutt”. A obra foi imediatamente 
vetada. Hoje em dia existem réplicas 
de Fountain em vários dos mais im-
portantes museus do mundo (o urinol 
original despareceu).

O que esses dois trabalhos tão di-
ferentes têm em comum? São obras de 
arte, dirão alguns; outros talvez afir-
mem justamente o contrário, que pode 
se tratar de uma farsa, qualquer coisa, 
menos arte. Mas afinal, o que é arte?

E. H. Gombrich inicia seu livro A 
história da arte afirmando: “Nada 
existe realmente a que se possa dar o 
nome de Arte. Existem somente artis-
tas”. A afirmação de um dos mais co-
nhecidos historiadores do assunto, por 
mais definitiva que pareça à primeira 

vista, enriquece o debate, mas não en-
cerra a questão. E em pleno século 21 
continuamos nos fazendo as mesmas 
perguntas: Para que serve a arte? É pos-
sível defini-la? Que critérios utilizar? 
As respostas, entre elas a de Gombrich, 
talvez nos tragam como principal con-
clusão a certeza de que não há respos-
tas definitivas, e que talvez resida jus-
tamente aí a maior característica dessa 
massa moldável e indefinida — o que 
não nos impede de abordar certos as-
pectos e fazer algumas aproximações.

4’33”, de Cage, e Fountain, de Du-
champ, são obras que na época de seu 
surgimento/apresentação (e às vezes 
até os dias de hoje) provocaram incom-
preensão e até revolta de grande parte 
do público. Fora isso, ou talvez justa-
mente por isso, são obras que criam seu 
próprio leitor, e aqui trata-se do leitor 
no sentido de receptor, aquele que des-
venda a mensagem. Em outras pala-
vras, são obras que rompem com o re-
gistro tradicional e exigem uma espécie 
de chave de leitura para que possam ser 
compreendidas, sem a qual tornam-se, 
aí sim, um procedimento vazio. Mas o 
que seria uma chave de leitura?

No ensaio Em louvor da som-
bra (publicado na década de 1930), o 
escritor japonês Junichiro Tanizaki faz 
uma série de observações sobre a estéti-
ca oriental, passando não só pelas artes, 
teatro, literatura, mas incluindo também 
temas mais prosaicos, como utensílios 
domésticos e latrinas. A tese principal é 
que o Ocidente, devido a uma visão po-
sitivista do mundo, teria criado uma es-
tética solar, baseada nas luzes, enquanto 
os povos orientais, mais resignados em 
face às adversidades, teriam desenvol-
vido um conceito de beleza a partir da 
escuridão, ou seja, das sombras. 

É necessário, claro, considerar a 
época e contexto em que o livro foi es-
crito, já que hoje em dia trata-se de uma 
tese facilmente refutável. Poderíamos 
questionar uma série de aspectos: o 
uso dos termos oriental/ocidental para 
falar de países tão dispares como, por 
exemplo, Japão e China ou Alemanha 
e México; e a própria idéia de purismo 
cultural, que se atem à idéia de uma 
cultura “original”, como se esta tam-
bém não fosse o resultado de uma série 
de cruzamentos e influências de diver-
sas culturas. Mas, independentemente 
disso, há uma série de aspectos compa-
rativos que continuam interessantes e 
servem para iluminar algumas questões 
bem atuais da arte e literatura.

um dos exemplos que mais cha-
ma atenção é o da laca japonesa. O au-
tor fala dos diversos objetos laqueados 
(tigelas, mesinhas, etc.), quase sempre 
em preto, vermelho ou marrom, muitas 
vezes com detalhes em pó de ouro ou 
prata. Para os ocidentais, pode parecer 
exagerado, kitsch, até, mas só é visto 
desta forma porque, na verdade, esses 
objetos são feitos para serem aprecia-
dos na sombra: “a verdadeira beleza da 
laca japonesa só se revela plenamente 
na penumbra”, diz Tanizaki. Ou seja, 
o objeto só pode manifestar seu valor 
estético se apreciado num “contex-
to” adequado; retirado dele, torna-se 
um utensílio “fora de lugar”. Levando 
adiante essa idéia, poderíamos dizer 
que a penumbra, a iluminação, é parte 
do objeto, de seu efeito estético. Ou seja, 
é necessário conhecer sua chave de lei-
tura. Sem ela, perde-se grande parte de 
sua beleza e, talvez, até de seu sentido. 
Esse mesmo raciocínio pode ser usado 
para qualquer outro tipo de arte — lite-
ratura, cinema, artes plásticas.

Mas o que seria essa chave de lei-
tura? Num sentido mais amplo, quase 
antropológico, seria o conhecimento 
que devemos ter do outro, de outra 
cultura, para sermos capazes de com-
preender suas intenções, suas atitudes, 
sua linguagem. No caso específico da 
arte, seria um conhecimento prévio 
que o leitor, espectador, receptor deve 
ter para que seja possível compreen-
der as sutilezas da obra ou, em certos 
casos, compreender o mais básico da 
obra. Sem essa chave, ela perde sua 
beleza, sua profundidade, e até mesmo 
seu sentido. Ou seja, sem uma compre-
ensão da história da música, das artes 
plásticas, etc., e do significado da obra 
naquele momento, autores como Du-
champ e Cage tornem-se ilegíveis, ou, 
no mínimo, perdem grande parte da 
sua acessibilidade. O ato de Duchamp 
ao trazer objetos cotidianos ao museu 
é, antes de mais nada, um conceito, 
uma idéia (que questiona o lugar e 
a função da obra de arte), e abre um 
diálogo que vai guiar as artes plásti-
cas até hoje. Trata-se, claro, de um ato 
que só tem sentido em determinado 
contexto, em determinada época, por 
isso não faz sentido tentar reproduzi-
lo. O mesmo vale para John Cage. Os 
4 minutos e 33 segundos estendem o 
conceito de música, incorporando não 
só a idéia de silêncio mas sua ausência, 
já que o concerto seria na realidade os 
ruídos, os barulhos do ambiente — ou 
seja, o público. E se por um lado são 
obras “datadas”, por outro não o são, 
já que estabelecem novos critérios para 
pensar e repensar as velhas perguntas. 
Aqui, assim como na literatura, vale a 
frase do ensaísta e escritor Ricardo Pi-
glia: os grandes textos são aqueles que 
transformam nosso modo de ler.

arte: modos de usar
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