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Só se escreve a partir da 
morte, que retroage sobre 
nós, nos impulsiona e exige 
o trabalho de tornar a vida 
minimamente viável.”

Wesley Peres • 4/5

a batalha de Flannery
Celebrada pelo apuro estético, 
grandiosidade de flannery o’Connor 
reside na tensão existencial intrínseca 
a sua breve vida e obra • 20/21
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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.

espaço aberto

rascunho tem sido um dos mais 
importantes divulgadores da literatura 
brasileira atual, ao apresentar novos 
talentos, abrir campo para a discussão 
do texto literário e para o debate de 
idéias. parabéns a toda a equipe!
Wander Melo Miranda • 
Belo Horizonte (MG)

Mais alguMas palavras 
sobre leMinski tradutor

C
om toda a onda que se formou em 
torno da poesia de Leminski, talvez 
valha a pena recuperar faceta sua 
menos conhecida. A de tradutor. 

Já tive oportunidade de tratar do tema, neste 
mesmo espaço, alguns anos atrás. Foi talvez 
faceta menor do escritor curitibano. Mas vale 
notar que publicou pelo menos nove livros 
traduzidos, de línguas originais tão diversas 
quanto latim, inglês, francês e japonês.

Não foi tradutor “comum”, tanto 
pelo número de línguas de que traduziu 
quanto pela energia que incutia no tex-
to final. Não li todas as traduções de Le-
minski, mas apenas três delas: Sol e aço, 
de Mishima, Satyricon, de Petrônio, e 
Malone morre, de Beckett. 

As traduções de Leminski — pelo 
menos as que li — surpreendem positiva-
mente pela contundência do texto, pela 
coloquialidade e pela ligeireza que — se 
pode supor — foram adicionadas, em al-
guma medida, pelo tradutor.

Leminski cria ser a tradução a alter-
nativa de transformar o texto em algo (ain-
da) mais rico, mais raro, mais forte, mais 
radioativo. Cria, também, ser a tradução 
apenas pelo sentido — amparada, aliás, em 
pesada tradição — a pior das traições.

Em Satirycon, as marcas da colo-
quialidade — que, muitas vezes, parecem 
deslocadas em texto tão antigo — são mais 
fortes. Ditadas, talvez, pela própria nature-
za do original. Os exemplos são infindáveis, 
o que faz da tradução de Leminski texto 
impagável — recuperando, possivelmente, 
o frescor do original de dois mil anos.

No Malone morre leminskiano, 
tampouco faltam exemplos de flexibilida-
des. As liberdades que Leminski se conce-
dia são por demais evidentes para passa-
rem despercebidas. Licenças poéticas de 
um poeta-tradutor.

 Como bom poeta, Leminski não abria 
mão de transformar poesia em poesia; não 
traduzia poema em texto raso. Não é justo 
citar frases ou versos ao léu, arrancados do 
contexto. Mas exemplos valem.

O original francês “Voici la riante sai-
son/ Le doux mois des nids et des roses/ Le 
soleil brille à l’horizon/ Et vos portes ne sont 
plus closes/ Fêtons le gai printemps/ Fêtons”, 
em Malone morre, virou, assim, “Prima 
prima primavera/ Céu e sol é ninho é flor/ 
Aleluia Cristo é rei/ Seja seja onde for”. Em 
outro exemplo, “Poupée Pompette et vieux 
bébé/ C’est l’amour qui nous unit/ Au terme 
d’une longue vie/ Qui ne fut pas toujours gaie/ 

C’est vrai Pas toujours gaie” se torna “Bone-
quinha Chupa-Chupa/ Velho bebê peludo/ O 
amor nos uniu/ Antes do fim de tudo”.

Para quem acha que Leminski não foi 
lá muito fiel em sua tradução, convém ler as 
traduções do próprio Beckett para o inglês:

“Oh the jolly jolly spring/ Blue and 
sun and nests and flowers/ Alleluiah Christ 
is King/ Oh the happy happy hours/ Oh the 
jolly jolly”; e “Hairy Mac and Sucky Molly/ 
In the ending days and nights/ Of unen-
ding melancholy/ Love it is at last unites”.

Difícil, de fato, saber quem foi mais 
“infiel”.

No caso de Leminski, fica claro que 
se baseou nos dois “originais” — pode-se 
acusá-lo de dupla infidelidade?

Em Leminski — mas também no pró-
prio Beckett —, lêem-se as marcas do im-
pulso da criação e do desapego à letra do 
original. No final, quanto se perdeu e quan-
to se ganhou? Pouco importa, talvez. Para 
Leminski, todo tradutor de poesia sabe que 
está diante de um trabalho impossível. Dian-
te da impossibilidade, o desvio ou a raiva. A 
raiva que se expressa em violência, agressão, 
brutalidade. O desvio que, diante do impos-
sível, parece sempre justificável. Desvio que 
é o rumo, afinal, de toda tradução.

E
m A guerra do fim do mundo, a 
crítica de Vargas Llosa aos coronéis 
e seu mando se expressa sobretudo 
na figura do Barão de Canabrava. 

No entanto, este personagem é o único no 
romance do qual não é feita uma caricatura. 
É o único que não é visto como fanático. Já 
discorri sobre isto num ensaio que consta do 
livro O clarim e a oração: cem anos de 
Os sertões, que organizei em 2002, repu-
blicado recentemente em Vargas Llosa: 
um Prêmio Nobel em Canudos (Gara-
mond, 2012). Digo, em certo momento do 
ensaio: “É interessante observar como Var-
gas Llosa, tratando no romance de vários ‘fa-
natismos’ através de tipos como o Conselhei-
ro, o Coronel Moreira César e Galileu Gall, 
dá um espaço importante para um persona-
gem que, em quase todos os momentos em 
que aparece, é expressão da própria lucidez. 

Com efeito, é essa a principal característica 
do Barão de Canabrava — espécie de mentor 
intelectual dos monarquistas, dono de uma 
poderosa percepção política e de uma ironia 
que às vezes beira o cinismo. O Barão emerge 
na trama como alguém que, sendo também 
vítima dos fatos (perde a metade de sua ri-
queza com a guerra e a mulher enlouquece), 
está acima deles pelo seu equilíbrio/lucidez”. 
A lucidez política deste personagem de fato 
destoa do “fanatismo” dos demais. De todo 
modo, gosto da construção do personagem 
do Barão de Canabrava. Euclides mostra 
os dois lados em guerra, os sertanejos e os 
militares, tem um ângulo próximo aos dos 
fatos, deixando portanto mostrar o jogo de 
interesses por trás do conflito. E mais: Eucli-
des encaminha seu relato para a denúncia de 
um “crime” — aquele cometido pelo exército 
contra os canudenses. Vargas Llosa entende 

que a guerra foi um equívoco, que foi uma 
disputa operada por “fanatismos” — tanto 
por parte de militares como de sertanejos. 
Não é à toa que ele põe em seu romance a 
figura, igualmente fanática, de Galileu Gall, 
que expressa uma visão da esquerda radical. 
Vargas Llosa, aqui, embora resgatando uma 
guerra ocorrida em 1897, tem uma preocu-
pação com a contemporaneidade (seu ro-
mance é de 1981), em mostrar os supostos 
equívocos de uma esquerda brutal, violenta, 
como a do Sendero Luminoso em seu país, o 
Peru. Gall expressa, para o autor, um liberal 
assumido, um “mal” da América Latina — o 
da esquerda em confronto com a direita no 
poder, o da esquerda em confronto com os 
ditadores. Mas o romance, nesse sentido, 
além de condenar os “fanatismos” de es-
querda, também condena os “fanatismos” de 
direita, as ditaduras militares.

vargas llosa e euClides da 
Cunha: ConfluênCias (7)

A 
obra-prima de 
Imre Kertész foi 
publicada logo 
após o autor 

vencer o Prêmio Nobel de 
Literatura de 2002, e é um 
grito desesperado contra 
o emparedamento social e 
político em que a Europa 
foi submetida no século 
dos erros, o século 20.

B. é um escritor 
que se suicida e deixa o 
manuscrito de uma peça 
de teatro: “Liquidação”. 
Amargo, o editor de B. é 
o protagonista (da peça e do livro) e se torna o 
investigador moral das razões do suicídio.  B. é 
este “homem da era das catástrofes”, fruto direto 
dos campos de concentração, alguém que não 
enxerga esperança no futuro, no presente e no 
passado. A peça, as investigações de Amargo e a 
vida de B. misturam-se de tal maneira que tudo 
parece o mesmo sonho, quer dizer, pesadelo. A 
estrutura do livro, habilmente construída como 
um jogo de armar, vai cercando o leitor com 
uma teia de arame farpado, e a justificativa da 
academia sueca para conceder-lhe o prêmio 
Nobel é o resumo perfeito do livro: “… a frágil 
experiência do indivíduo face à arbitrariedade 
bárbara da história”.

CarloS henrique SChroeder
É jornalista e escritor, autor de ensaio 
do vazio (2006) e as certezas e as 
palavras (2010), entre outros.

: : cartas@rascunho.com.br : :

Cartas
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Reunião na casa de Miguel Lins, com 

Franco Montoro. Acabou sendo uma reu-
nião histórica, decisiva para a história do 
país. Aqui começa a campanha das Diretas. 
Presentes: Castelinho, Villas-Bôas Corrêa e 
seu filho Marcos, Otto Lara Resende, José 
Aparecido, Fernando Pedreira, Zuenir, Se-
vero Gomes, Evandro (editor de O Globo), 
Irineu Roberto, Cícero Sandroni, Ênio Sil-
veira, Ziraldo, Wilson Figueiredo, etc.

Todos forçando Montoro a liderar a 
campanha pelas Diretas, já que São Paulo 
é 50% do PIB e decisivo. Todos enérgicos, 
obrigando-o a tomar a bandeira. E ele 
meio pasmo. Como disse a vários colegas, 
havia ali um “erro essencial de pessoa”. 
Montoro é honesto, está fazendo uma 
administração admirável em São Paulo. 
Mas não tem vôo nacional. Mesmo assim, 
acabou acatando o empurrão que lhe foi 
dado. Lá pelas tantas, enquanto falava, o 
Otto gritou lá do fundo, como um garoto 
na parte detrás da sala de aula: “Levanta 
o farol!”. Era uma advertência para que o 
governador pisasse no acelerador, acen-
desse o outro farol, assumisse de vez o 
papel que tinha que assumir naquele mo-
mento histórico.

Ele acabou acatando o empurrão. No 
dia seguinte, o Villas-Bôas e o Castelinho 
(usando a força do JB) publicam textos 
dando o fato como consumado, obrigando 

Montoro a assumir papel de destaque na-
quele momento político.

14.02.1984
Saiu ontem meu artigo A preguiça 

do presidente no JB. Hoje foi publicada 
a resposta da Presidência da República, 
assinada pelo porta-voz Carlos Átila: O 
trabalho do presidente.

Susto. Não esperava tanto. Acostu-
mado a não ser ouvido diretamente, essa 
reação me tocou. Leio a Folha de S. Paulo, 
O Globo e Tribuna da Imprensa — todos 
dizendo que o presidente ficou puto, tris-
te e irritado. O artigo do Átila foi escrito 
cumprindo ordem do presidente. O título 
já é constrangedor. Por outro lado, algu-
mas pessoas, desde a Dalva Gasparian 
até o meu irmão, na Petrobrás, dizem que 
Figueiredo pensou mesmo em renunciar. 
Outros, ironicamente, dizem que ele deve-
ria me agradecer pelo artigo, pois há um 
tom amigável. Tancredo, já candidato à 
Presidência, fez um discurso em Minas di-
zendo que não se deve atacar Figueiredo. 

Agora chama o telefone: é a Veja que-
rendo fazer meu perfil para esta semana, 
por causa do artigo. O Walter Fontoura, di-
retor do JB, já me dizia: “Puta merda! Que 
rolo!”, sem especificar o que estava aconte-
cendo. Mas revelou que o Nascimento Brito 
me considera o seu melhor colaborador.

Vivo assim um clima de euforia e 

excitação política. Vou ver King Lear de 
Shakespeare com nosso Sérgio Britto e 
vejo ali o drama da sucessão presidencial. 
A situação fica mais curiosa porque dou 
uma longa entrevista à Veja — que aca-
bou não saindo — e vou a Brasília para 
uma reunião do CNPq. Fiquei na dúvida se 
devia ir ou não, pois todos previam coisa 
ruim para mim. Ali é a boca do lobo.

A Isto É desta semana, fazendo levan-
tamento da crise, refere-se ao artigo. A Fo-
lha de S. Paulo fez dois editoriais (Galeno 
de Freitas e José Silveira) comentando o in-
cidente com o artigo. A coisa esquenta mais, 
pois o JB publica no Caderno Especial o que 
seria a minha resposta ao artigo da presi-
dência: o poema Sobre a atual vergonha de 
ser brasileiro. Caiu como uma bomba. Re-
percussão imensa nas praias, bares, clubes, 
escolas, repartições. Mil telefonemas, tele-
gramas, pessoas que me param nas ruas, no 
elevador, nos consultórios. Sobretudo me 
perguntam: “Ainda não foi preso?”. Todos 
pasmos com a minha coragem, me chaman-
do de Maiakovski, num misto de espanto e 
temor, querendo fazer o mesmo. 

Vicente Barreto, do JB, me previne 
que surgiram resistências criticando o po-
ema. Mas parece que o Walter Fontoura 
tem bancado tudo, com uma coragem in-
sólita. Ênio Silveira, da Civilização Brasi-
leira, se entusiasmou e quer lançar quatro 
poemas em pôsteres.

liquidação
imre kertész
trad.: paulo schiller
Companhia das 
letras
112 págs.

as diretas e figueiredo
liquidação

assinatura anual 
por apenas 80 reais
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arte da CaPa 
Pedro Franz é 

quadrinista, ilustrador e 
designer gráfico, autor 

das hqs Promessas de 
amor a desconhecidos 
enquanto espero o fim 
do mundo e bukkake. 

vive em florianópolis (sC).

BONSOIR, PARATy 

Quando a idealizadora da Festa Literária Internacional de Paraty, a 
britânica Liz Calder, der seu tradicional cumprimento de boa noite 
na abertura do evento, é bom que seja em francês, para dar conta da 
presença que a França terá no evento deste ano. Menos anglófona, a 11ª 
Flip terá Michel Houellebecq (foto) e Laurent Binet (ambos vencedores 
do Goncourt), além de Jêrome Ferrari e da franco-iraniana Lila Azam 
Zanganeh. Completam o time de convidados estrangeiros a americana 
Lydia Davis, recém-agraciada com o Man Booker Prize International, 
o irlandês John Banville, o norueguês Karl Ove Knausgård e o poeta 
palestino Tamim Al-Barghouti, entre outros. No time brasileiro, 
destaque para Paulo Scott, Daniel Galera e José Luiz Passos. A segunda 
curadoria do jornalista Miguel Conde aposta também no intercâmbio 
com outras áreas artísticas, como mostram os convidados oriundos 
da música, do cinema e da arquitetura. A conferência de abertura fica 
a cargo do escritor Milton Hatoum, que falará sobre o homenageado 
deste ano, Graciliano Ramos.

SEGuNDA 
JAndIquE
Apostando na reunião de 
autores consagrados com 
escritores da nova geração, o 
segundo número da revista 
Jandique de literatura 
curitibana traz Luís Henrique 
Pellanda, Otavio Linhares, 
Tiago Lima, Leonarda Glück, 
Luci Collin e Martina Sohn 
Fischer. Tem ainda entrevista 
com o editor e fundador do 
Rascunho, Rogério Pereira, 
carta opinião da dramaturga 
Lígia Oliveira e crítica literária 
de Alexandre França. Frederico 
Tizzot trabalhou as ilustrações 
usando xilogravuras.

RETORNO
Programa semanal dedicado à literatura, o Entrelinhas voltará 
para a grade da TV Cultura ainda em 2013. Reduzido à um quadro 
do Metrópolis há pouco mais de um ano, o programa retorna após 
a eleição de Marcos Mendonça como novo diretor-presidente da 
Fundação Padre Anchieta.

OuTROS HISPANOS

Prometendo o que há de “mais inventivo e original na literatura em 
espanhol produzida nas Américas”, a Rocco lança a coleção Otra 
Língua, com organização do escritor Joca Terron. Já estão nas livrarias 
os romances Deixa comigo, do uruguaio Mário Levrero (inédito fora 
de seu país), e Asco, do salvadorenho Horacio Moya. Outros cinco 
títulos estão previstos ainda para este ano.

HOMENAGEM
A Feira Internacional do Livro de Gotemburgo, na Suécia, anunciou 
através de nota que o Brasil será o país homenageado na edição de 
2014. É a primeira vez que um país sul-americano recebe a honraria. 
A literatura brasileira é também o centro das atenções de outras duas 
feiras europeias, Frankfurt neste ano e Bolonha em 2014.

LuSITANA
Cada vez mais global, a revista inglesa 
Granta estréia sua edição portuguesa com 
um volume dedicado ao “Eu”. Segundo o 
diretor da publicação semestral, Carlos Vaz 
Marques, “a primeira pessoa do singular é 
o ponto de partida literário por excelência”. 
Entre os autores figuram Dulce Maria 
Cardoso, Valter Hugo Mãe, Hélia Correia, 
Orhan Pamuk e Saul Bellow, além de cinco 
sonetos inéditos do poeta Fernando Pessoa.

E O CAMõES VAI PARA
A Fundação Biblioteca Nacional anunciou no último dia 27 o vencedor 
do Prêmio Camões 2013, o escritor moçambicano Mia Couto. Criado em 
1989 como parceria entre Brasil e Portugal, o prêmio concede a quantia 
de 100 mil euros a cada ano ao escritor que, na visão do júri, colaborou 
para o enriquecimento literário e cultural da língua portuguesa. Entre 
os jurados deste ano, estavam o crítico e professor da unicamp Alcir 
Pécora, Alberto da Costa e Silva, embaixador e membro da Academia 
Brasileira de Letras e o autor angolano José Eduardo Agualusa. Mia 
Couto é dono de uma escrita carregada de neologismos e poesia, em que 
os sonhos costumam se sobrepor à própria realidade. “Quem vive numa 
realidade tão dura como é a de Moçambique, que teve uma história, um 
percurso tão difícil — metade da minha vida foi vivida em guerra, e é 
um dos países mais pobres do mundo —, tudo isso nos instiga a fabricar 
um mundo que não seja colado na realidade”, afirmou o escritor, em 
entrevista publicada na edição de janeiro do Rascunho.

AGENDA CHEIA

CaMila rodrigues

divulgação

O projeto Sesi Zoom Cultural inicia o mês de junho com 
encontros em quatro diferentes cidades do Paraná. No dia 
6, o escritor e quadrinista Lourenço Mutarelli conversa com 
o poeta e compositor Rodrigo Garcia Lopes em Londrina. 
No dia 20 é a vez de Pato Branco receber o escritor Luiz 
Felipe Leprevost e o músico Leo Fressato. E no fim do mês, 

o escritor Fabrício Carpinejar (foto) e o músico Rodrigo 
Barros, da banda Maxixe Machine, são os convidados dos 
encontros de São José dos Pinhais e Curitiba, nos dias 26 e 
27, respectivamente. Na pauta, a relação da literatura com as 
outras artes na formação de cada um. Mais informações sobre 
os eventos no site www.sesipr.org.br/cultura.
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P
ara o personagem-nar-
rador de As pequenas 
mortes (Rocco), a escrita 
é o ato físico que o impe-

de de morrer — ou que ao menos o 
mantém vivo. Neste novo romance 
de Wesley Peres, acompanhamos 
as confissões e obsessões de Felipe 
Werle, músico frustrado, paranói-
co, que resolve exorcizar seus de-
mônios através da palavra. Apesar 
da carga deprimente de sua histó-
ria e da personalidade “controver-
sa” do personagem, a narrativa tem 
bem seus traços de humor, ironia e 
intertextualidade — e semelhanças 
com seu autor. Wesley Peres, assim 
como Werle, é assombrado pela 
morte, sobretudo pelo acidente 
com o Césio 137, ocorrido em 1987, 
em Goiânia (GO). Assim, o grande 
tema do personagem é o ponto de 
partida para o autor de As peque-
nas mortes explorar as relações 
entre corpo e linguagem.

Nascido em 1975, o escritor 
e psicanalista goiano Wesley Peres 
é também autor do romance Casa 
entre vértebras (2007), vence-
dor do Prêmio Sesc de Literatura, 
e dos livros de poesia Palimpses-
tos, Água anônima e Rio revo-
ando. Na entrevista abaixo, con-
cedida via e-mail, Peres fala sobre 
seu desejo de frustrar o sistema de 
expectativas do leitor, a literatura 
como “possibilidade de converter 
em potência o fracasso constitutivo 
da linguagem” e, claro, morte.

• O personagem-narrador de 
As pequenas mortes parece 
não ter pudores ao analisar e 
criticar os outros e a si mes-
mo. Assim, tem-se a sensação 
de honestidade e de acesso a 
seus pensamentos mais obs-
curos. No entanto, ele se con-
tradiz o tempo todo e o surgi-
mento de um novo narrador 
(supostamente o verdadeiro 
narrador) a certa altura do li-
vro deixa o leitor desconfiado. 
O jogo que você elabora refle-
te algum tipo de descrença no 
ato de narrar?
A descrença não é quanto a narrar, 
e talvez nem seja descrença, mas 
desconfiança radical no que se re-
fere à verossimilhança, no sentido 
de criar um universo orientado por 
um “espírito de sistema” (Beckett). 
Isto é, desconfiança de narrar como 
criação de um universo ficcional 
em que todos os pontos estejam 
amarrados e onde todos os aconte-
cimentos pareçam plausíveis. Com 
isso, quero dizer que se literatura e 
vida são uma coisa só (Rosa), a es-
trutura ficcional tem de se articular 
supra-assumindo zonas injustifica-
das, contingenciais; algo que fun-
cione como alteridade radical ao 
espírito de sistema (do qual Beckett 
dizia que era preciso se livrar). Tais 
zonas comparecem como acon-
tecimentos impossíveis, mas que 
mesmo assim aconteceram num 
universo ficcional que se põe de pé 
numa lógica, mas numa lógica que 
manca. Então que o “princípio or-
ganizador” (o autor) deve calcular 
a construção de bordas que mar-
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geiem essas zonas de imprevisibi-
lidade. Não suporto textos em que, 
estando na metade da frase, posso 
antecipar a outra metade. Instituir 
essa contingência na estrutura im-
plica não só pensar no conjunto, 
mas, também, na construção frase 
a frase, com o rigor do poema; e 
também ficcionalizar utilizando-se 
o movimento do poema, capaz de 
produzir experiência estética a par-
tir da frustração do sistema de ex-
pectativas do leitor, não só no que 
diz respeito à coisa narrada, mas 
também à forma que dá existência 
à coisa narrada e, mais do que isso, 
ao mundo ficcional posto de pé — 
não é porque tal mundo esteja de pé 
que ele não manque. Aliás, ele está 
de pé porque manca.

• Houve um momento na es-
crita em que “perdeu contro-
le” sobre o livro, em que ele 
criou rumo e regras próprias? 
Como se deu o processo de 
planejamento, estruturação e 
edição do texto em relação à 
voz naturalmente “descontro-
lada” que criou?
Não compreendo essa história de o 
livro criar rumo e regras próprias. 
Sei que muitos autores dizem expe-
rimentar isso, apenas não compre-
endo. O planejamento, estrutura-
ção e edição ocorreram a partir de 
uma idéia motriz, justamente a de 
criar uma estrutura ficcional que 
comportasse a contingência e que, 
como estrutura mesmo, se estru-
turasse em torno de uma estética 
da imanência. Veja bem, a trans-
cendência é homóloga à noção de 
teleologia. Assim, a narrativa cristã 
do mundo se orienta rumo à fina-
lidade de atingir um outro mundo, 
uma outra topologia, um outro es-
paço; a narrativa marxista do mun-
do se orienta também pela finali-
dade de instituir um outro mundo, 
não utópico no sentido de outro 
espaço, mas um outro mundo no 
tempo, num tempo que está por 
vir, sempre por vir, sempre. Esse 
movimento narrativo me parece 
replicado na noção de uma história 
estruturada em torno de um clí-
max, um arco narrativo que se que-
bra sobre si mesmo, determinando 
obrigatoriamente o fim da história, 
o apocalipse narrativo — de modo 
que essa forma me parece um tipo 
de transcendência, da promessa de 
que tudo acontece com uma finali-
dade que ultrapassa completamen-
te o acontecimento, amarrando-o 
num ponto que justifica cada um 
e a totalidade dos acontecimentos 
(esse ponto é o clímax), criando o 
espírito de sistema, de salvação, 
afinal tudo fará sentido, pode con-
fiar. Também não me parece que 
haja uma voz naturalmente des-
controlada, mas artificialmente 
tautológica, no sentido de ela não 
se estruturar amarrada a um obje-
tivo final, um clímax, uma justifica-
tiva última. Volto à idéia de que de-
sejava que a estrutura comportasse 
a contingência, como uma máqui-
na narrativa que produzisse espé-
cies de giros em falso, movimentos 
que apreendessem algo da vida na 
medida em que tudo o que fosse 
dito por essa voz, inclusive os acon-
tecimentos narrados, valesse por si 

mesmo e não por um objetivo últi-
mo, um clímax, um arco narrativo 
para enfeitar a paisagem e entre-
ter o leitor. Nisso há uma estética 
e uma ética, uma po-ética (perdão 
pelo trocadilho) de fazer a forma 
falar “a vida é imanência”, “não es-
pere salvação, “salvação é salvar-se 
da vida por meio de uma vida em 
promessa, que nada vale”, “não há 
garantias”, “faça o que tenha de fa-
zer, por sua própria conta e risco”, 
“qualquer coisa pode acontecer a 
qualquer momento”. Que isso seja 
dito formalmente e não fazendo um 
manifesto ou panfleto. Por outro 
lado, fazer uma narrativa justifica-
da pelo clímax, contar uma história 
da forma mais tradicional é uma 
escolha ética e estética tão válida 
quanto a que fiz. Philip Roth (agora 
é moda dizer que é moda gostar de 
Roth), em livros como O teatro de 
Sabbath e Pastoral america-
na, faz justamente o oposto disso 
que me interessa e que penso que 
fiz. No entanto, Roth me interessa 
quase tanto quanto Beckett ou a 
Virginia Woolf de As ondas, que 
estão muito mais próximos dessa 
estrutura que escolhi para arranjar 
o universo ficcional: universo no 
qual coincidem força e falhas.

• Noventa por cento dos dese-
jos do narrador, Felipe Werle, 
são censuráveis. Além disso, 
ele fuma, bebe, usa drogas e 
seria facilmente classificado 
como politicamente incorreto. 
Foi sua intenção se manifestar 
contra certas normas da socie-
dade, e a favor da liberdade na 
literatura? Aliás, até onde vai a 
liberdade na literatura?
Politicamente incorreto? Não, não 
mesmo. Fumar, beber e usar dro-
gas é algo bastante integrado à so-
ciedade, todos sabemos. Quanto 
aos desejos sexuais de Werle, ora, 
como disse Nelson Rodrigues, se 
soubéssemos da vida sexual uns 
dos outros (incluindo, obviamente 
e talvez sobretudo, fantasias e de-
sejos), ninguém cumprimentaria 
ninguém; no entanto, todos sabem 
de suas próprias perversões da vida 
cotidiana (incluindo, de novo e ob-
viamente e talvez sobretudo, fanta-
sias e desejos), e só alguém muito 
ingênuo supõe a ausência dessas 
perversões da vida cotidiana no ou-
tro e no Outro social. É uma gran-
de besteira isso de que a sociedade 
tem um só vetor, só o vetor de sua 
legalidade e de sua moralidade ex-

plícita; sobretudo numa sociedade 
como a do nosso tempo, em que o 
consumo tudo devora, em que só é 
imoral o que não pode ser consu-
mido. Sobretudo numa sociedade 
assim, o vetor das coisas “imorais, 
ilegais e que engordam” é tão cons-
titutivo da sociedade quanto aque-
le outro, assumido de modo mais 
explícito, pelo menos ao nível dos 
ideais. Quanto à liberdade da lite-
ratura (que não é total; a totalidade 
é só um sonho daquilo que há de 
pior em nós humanos), penso que 
ela consiste na possibilidade de 
dispor de tudo quanto na cultura 
haja. Assim há a possibilidade de 
se criar algo novo a partir do que já 
está inscrito como tradição (tradi-
ção é preguiça, desconhecer a tra-
dição é duas vezes mais preguiça). 
De resto, a literatura existe para 
servir a deus nenhum.

• O leitor acaba desenvolven-
do certa intimidade com Wer-
le, ao passo que na vida real 
certamente evitaria esse tipo 
“desagradável”. Você procu-
rou criar algum tipo de empa-
tia entre ele e o leitor?
John Barth escreveu que todo au-
toconhecimento é uma má notícia. 
Suponho que o que há de desagra-
dável em Werle seja constitutivo do 
que é humano. Há uma crueldade 
no enfoque do texto sobre o perso-
nagem, uma visão sarcástica. Pen-
so que isso cria uma empatia com 
o leitor do seguinte modo: ora rir 
em consonância com o sarcasmo 
do texto enquanto constrói Werle, 
ora ser objeto desse riso sarcástico, 
uma vez que a desagradabilidade 
do personagem dá ao leitor algu-
mas más notícias sobre ele mesmo.

• Sobre uma das obsessões 
do personagem, o escritor ir-
landês John Banville diz: “A 
morte nos forma. Tudo o que 
fazemos é um desafio à morte, 
em oposição a ela. A morte é o 
grande dom e o grande horror 
que nos foi dado, junto com a 
autoconsciência”. Concorda 
com esta afirmação?
Concordo. Sem a morte e sem o 
saber da morte, o homem seria 
como os animais que, segundo 
Bataille, estão no mundo como a 
água está na água. Andar de quatro 
seria isso, ser assujeitado ao meio 
a ponto de não se distinguir dele. 
A linguagem quebra a coluna do 
tempo, trazendo a morte do futuro 
para o presente, e como o presente 
é o futuro do passado, tudo que é 
humano é cortado pela morte — o 
que faz de nós uma espécie soli-
tária, recortada do mundo; faz de 
cada homem sozinho, recortado 
do conjunto dos outros homens. 
Por isso não há O homem, há cada 
um tentando a muito custo lançar 
alguns fios sobre os abismos que o 
separam (desde sempre) dos ou-
tros homens. Só que a linguagem é 
o abismo e são os fios. A linguagem 
os aproxima, porque de saída afas-
ta os homens irremediavelmente. 
E a linguagem literária serve para 
afastar os homens uns dos outros 
e de si mesmos. Depois que esti-
verem todos muito longe uns dos 
outros e sobretudo de si mesmos, 

os homens poderão falar por uns 
fios de linguagem, mas não falarão 
uma linguagem que lhes é imposta, 
fascista (Barthes), mas um tanto 
mais livre, porque visitada tanto 
pela inteligência quanto pelo afe-
to. Não sabemos nunca o que fazer 
com o corpo, que é uma constante 
subtração de si. Sabemos (por cul-
pa de Montaigne) que um bebê já 
é velho o suficiente para morrer, 
então que só se escreve movido 
por essa constante subtração de si 
que define o corpo vivo. Não fica-
mos de pé quando encontramos o 
fogo, e sim quando encontramos 
a linguagem. Lejeune (ou Todo-
rov?) diz uma coisa muito bonita: 
os homens que andam pela rua só 
param de pé porque são homens-
-narrativa. Eu diria porque são 
homens-linguagem. Então, então 
mesmo: só se escreve a partir da 
morte, que retroage sobre nós, nos 
impulsiona, exige de nós o trabalho 
de tornar a vida minimamente viá-
vel, não aplacando seus núcleos in-
fernais, mas fazendo disso alguma 
coisa que nos coloque de pé.

• Tanto Casa entre vértebras 
(carta do narrador a sua na-
morada) quanto As pequenas 
mortes (confissão do persona-
gem-narrador impregnada por 
suas obsessões) são romances 
cujo elemento que mais se des-
taca é a linguagem. Neste últi-
mo, Felipe Werle, na tentativa 
de “organizar o caos”, se repe-
te, contradiz e parece não che-
gar a lugar nenhum. O livro 
possui poucos personagens e 
apenas o narrador e Ana, sua 
namorada, ganham contornos 
mais definidos; não há ação ou 
uma trama se desenvolvendo. 
Preocupou-lhe em algum mo-
mento o risco de cair na recor-
rência de citações e idéias ou 
ainda na experimentação do 
vazio, na pura e mera forma?
Não há experimentação. Posso 
citar de cabeça alguns romances 
que são referências cruciais e não 
são ficções “com uma trama se de-
senvolvendo”: Molloy, Malone 
morre e O inominável, do Be-
ckett (aliás, praticamente toda a 
ficção do autor); As ondas, da Vir-
ginia Woolf e, também da escritora 
inglesa, a segunda parte de Pas-
seio ao farol, chamada “O tem-
po passa”, mas que é constituída 
quase só de espaço e pode ser lida 
independentemente; A paixão 
segundo G. H. e Água-viva, da 
Clarice; Prosa do observatório, 
do Cortázar; Ulysses e Finne-
gans Wake; e ainda poderia falar 
de Marguerite Duras e de Georges 
Perec e de Campos de Carvalho; de 
Pena de morte, de Maurice Blan-
chot; A rainha dos cárceres da 
Grécia, do Osman Lins, romance 
que dá ao leitor a experiência de 
ler, ao mesmo tempo, um roman-
ce e um ensaio sobre esse mesmo 
romance, ou seja, um texto que, ao 
se duplicar, sai para fora de si mes-
mo. Cito esses autores para dizer 
que o que faço é um diálogo com a 
tradição. Agora, há de se escolher 
com que tradição sua obra conver-
sa: essa é a tradição com a qual me 
interessa dialogar. Outra coisa, que 

não me assombro 
com nunca escrever 
o livro que desejo, 
mas sim com a 
impossibilidade 
de escrever o 
próximo livro — 
isto é, a morte.”
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está longe de ser uma invenção mi-
nha, é na verdade uma coisa típi-
ca da “tradição da modernidade”: 
a citação, a paráfrase, a paródia, a 
reflexividade textual (esta, levada 
à máxima potência em A rainha 
dos cárceres). No caso especí-
fico da citação, bem, há nos meus 
livros citações explícitas e outras 
integradas à estrutura textual, de 
tal modo que ninguém as perce-
beu; há citações legítimas e ilegíti-
mas, ficcionais, atribuídas a fontes 
distorcidas, da alta literatura e de 
maravilhas literárias que roubei 
da boca de pessoas, coisas que es-
cutei. Há citação (implícita) até 
de uma frase extraordinariamente 
bem construída que extraí da fala 
de um personagem de desenho 
animado (minha filha me chamou 
a atenção para ela). Bom, isso tudo 
também não inventei. Há quanto 
tempo Bakhtin falou da polifonia 
no romance e Antonio Candido afir-
mou que o romance é onímodo? As 
citações em seus diversos modos 
constituem um ótimo instrumento 
polifônico e de composição da va-
riação formal. No que se refere a 
um possível temor em cair na pura 
e mera forma, afirmo que isso não 
existe, a pura e mera forma, assim 
como não existe o puro e mero con-
teúdo. O conteúdo se constitui em 

algo que acontece entre os vazios da 
estrutura da obra e as inquietações 
do leitor que o levam a percorrer es-
ses vazios, colocando algo de si (de 
sua enciclopédia, como diz Eco) — 
podendo ser esse algo de si inclusive 
os seus próprios vazios, dele, leitor, 
os seus desencaixes, sua diferen-
ça radical consigo mesmo e com o 
mundo (não há “consigo mesmo” 
sem que haja mundo, e isso que es-
tou dizendo é mais velho do que an-
dar pra frente). Logo, se uma obra 
não é lida, qualquer que seja a sua 
estrutura, ela é pura e mera forma, 
morta; se é lida, e se o leitor tem 
uma experiência estética com essa 
forma, ela é obra viva, que ressoa na 
carne e na inteligência de quem lê.

• Por que optou por ambientar 
a história em Goiânia, ligan-
do-a ao acidente real de conta-
minação com o Césio 137 que 
ali ocorreu? O romance pode-
ria se passar em outro lugar?
O helenista Jean-Pierre Vernant 
afirma que a tragédia humana 
consiste nisto: só sabemos o que 
fizemos depois de fazê-lo. Lacan 
reitera isso e mais: quando se diz, 
não se sabe o que se diz; depois, às 
vezes, entendemos um pouco. Fa-
lamos para humanizar o silêncio da 
carne, reparti-lo. Falamos para dar 

rede a essa explosão que nos habi-
ta, e que Freud chamou de pulsão 
de morte, e que Lacan chamou de 
Gozo, de Outro Gozo — ou Gozo 
do Corpo, ou, ainda, Gozo do Ser. 
Escrevi As pequenas mortes, 
dentre outras causas, porque vivo 
sob o espanto permanente da mor-
te, grafada em mim em 1987. Neste 
ano, eu, uma criança vivendo em 
Goiânia, estive mergulhado na pa-
ranóia desencadeada pelo acidente 
com o Césio 137. Há uma cena em 
especial que marca o modo como a 
morte, em mim, deixou de ser uma 
abstração e se tornou algo muito 
concreto: a mão queimada, vaza-
da, da menina Leide das Neves e, 
ao seu redor, no quarto do Hospi-
tal Naval, no Rio de Janeiro, uma 
profusão de bonecas e flores que as 
pessoas doavam e que, na época, 
me parecia um modo de as pesso-
as a enterrarem viva. Em reação, 
construí fantasmas disso. Escrevi 
também a partir desses fantasmas. 
Talvez fosse melhor dizer: fui fan-
tasmado por esse acontecimento. 
Talvez tenha sido uma “escolha 
forçada” — se é que existe outro 
tipo de escolha — colocar isso em 
obra. Se assim é, escrevi As pe-
quenas mortes e talvez escreva 
sempre por causa dos imprevistos 
que me encontram, que me desor-
ganizam e me obrigam a uma de-
sorganização-reorganização, a uma 
des-reorganização. E é aí que o sin-
gular e o universal se engancham, o 
mundo humano é uma fantasia de 
organização, de sistema, que nos 
faz sonhar com uma realidade que 
exclui tanto os monstros dos acon-
tecimentos imprevistos quanto o 
monstro do único acontecimento 
absolutamente previsto, a morte. 
O acidente do Césio me pareceu 
um mote imperdível para tratar 
desses monstros do imprevisto e 
desse grande monstro do absoluta-
mente previsto e impossível de ser 
metabolizado pelos mecanismos de 
construção da realidade humana 
(afinal, tudo que é humano é cons-
trução; mesmo assim, dói). Agora, 
com relação à escolha de Goiânia, 
posso dizer que a cidade construída 
no livro padece de uma oscilação 
espacial entre o que existe fora do 
livro e o que só existe dentro dele. 
A história poderia se passar num 
lugar que se chamasse Bombaim, 
Goiandira ou Yoknapatawpha.

• “Que o texto freqüente os va-
zios do leitor e tenha seus va-
zios freqüentados pelos vazios 
do leitor” é o que pretende o es-
critor Felipe Werle. O que você 
busca em suas leituras? Quais 
são seus autores preferidos, 
já que eles não são necessaria-
mente os que se aproximam da 
sua própria literatura?
O vazio de que se trata aí é o es-
vaziamento de sentido, em que se 
pronunciam as sílabas da carne, do 
pulsional, do corpo vivo. O único 
consolo para a morte é a vida. Dito 
isso, penso que precisamos nos 
curar do sentido e das justificativas 
— já se escreveu por aí que o nosso 
problema, de nós humanos, é que 
nos justificamos demais. Tudo é 
uma construção, mesmo assim dói 
— nessa dupla e mútua freqüenta-
ção de vazios, do texto e do leitor, 
acredito que se pode experimentar 
isso que dói, isso que vive, isso que 
goza, o corpo vivo que escapa à lin-
guagem, mas que só nos é dado sor-
vê-lo via um certo uso da linguagem 
— uma linguagem que freqüenta 
o território do sentido justamente 
para permitir flanar fora dele. Ler é 
escrever, assim, não busco só quem 
se aproxima da minha literatura, 
ainda que busque estes também. 
Tenciono produzir uma escrita que 
saia de si. Publiquei cinco livros e 
creio que tenho conseguido colocar 
em curso uma obra descentrada de 
si. Do Casa para As pequenas 
mortes, ainda que obsessões per-
maneçam, há um pequeno e fun-
damental abismo que os separam. 
Ainda sobre as leituras: Tolstói e 
Dostoiévski são muito distantes do 
que faço, mas não sei se há obras 
maiores do que a desses dois rus-
sos, também de escritas tão distin-
tas entre si. Nabokov, de quem gos-
to muito, disse que há escritor de 

contar história e escritor de fabricar 
encantamentos com a linguagem. 
Não posso negar que leio muito os 
do segundo grupo, e que dos con-
tadores de história prefiro aqueles 
que, ao mesmo tempo, são fazedo-
res de encantamento. Assim que 
minha lista de preferências funda-
mentais é assim: Guimarães Rosa 
(para mim, o maior de todos), Ra-
duan Nassar, Mallarmé (sobretudo 
de Igitur), Virginia Woolf, Sterne, 
Ricardo Guilherme Dicke (sobretu-
do o de Madona dos páramos), 
Faulkner, Céline, Joyce, Campos de 
Carvalho, Barthes, Clarice Lispec-
tor, Osman Lins, Roberto Juarroz, 
Gombrowicz, Euclides da Cunha, 
Padre Antônio Vieira, Cioran, Blan-
chot, Montaigne, Perec, Jorge de 
Lima, Francis Ponge, Haroldo de 
Campos, Bataille, Lúcio Cardoso, 
João Cabral, Paul Celan, Marianne 
Moore, Jacques Roubaud, Pessoa 
(sobretudo o Livro do desassos-
sego), Ágota Kristóf (não Agatha 
Christie), Samuel Beckett (talvez o 
maior de todos), Marguerite Duras.

• Casa entre vértebras, seu ro-
mance anterior (e de estréia), 
venceu o Prêmio Nacional 
Sesc de Literatura, foi fina-
lista do Prêmio São Paulo de 
Literatura e indicado ao Por-
tugal Telecom. Qual a impor-
tância dos prêmios literários 
para o escritor brasileiro?
No meu caso, o Prêmio Sesc, que dá 
ao vencedor a publicação por um 
grande selo, me tirou de uma espé-
cie de limbo. Hoje publico por uma 
editora excelente, a Rocco, e isso 
tem a ver com as ressonâncias de ter 
vencido o Prêmio Sesc, ter sido fina-
lista do Prêmio São Paulo e indicado 
ao Portugal Telecom. Tenho leitores 
(ufa! Escrever para as gavetas é uma 
merda), trabalho em um novo livro, 
que deverá se chamar A invenção 
do corpo, e estou mais do que 
contente com isso. Sinto não poder 
responder nada além disso. Falar da 
importância dos prêmios de algum 
modo me remeteu à palavra merca-
do, e quando a ouço, minha língua 
trava. Deve haver tratamento, mas 
(parafraseando meu pai) prefiro não 
tratar isso, pois se o fizer, corro o 
risco de desandar a pensar e, pior, a 
falar sobre mercado ao invés de tra-
balhar no próximo livro.

• Muitos autores acreditam 
que é preciso aceitar o fra-
casso da escrita: nunca se vai 
escrever o livro que se deseja. 
Como lida com essa questão?
Todos os livros que escrevi foram li-
vros que desejei escrever. Penso que 
todos eles fazem parte da constru-
ção de uma obra (sempre que digo 
isso, lembro do Millôr zombeteira-
mente dizendo que obra é coisa de 
pedreiro), como se cada livro fosse 
um fascículo de um livro maior e 
múltiplo. Agora, tenho uma com-
panhia agradável e perturbadora, 
que é a do próximo livro que desejo 
escrever. Desejo sempre produzir 
algo descentrado com relação ao 
livro anterior, algo que se construa 
por uma ruptura maior ou menor 
— claro que um dia será o último e 
não saberei disso e estarei pertur-
bado pelo próximo livro, aquele que 
nunca escreverei. É evidente que se 
digo que escrevi os livros que dese-
jei escrever é porque tenho gosto 
pelo fracasso da escrita, do fracasso 
constitutivo da escrita; sobretudo 
a escrita literária me parece com-
portar a possibilidade de converter 
em potência o fracasso constitutivo 
da linguagem. Se há esse fracasso 
constitutivo da linguagem, por que 
eu pensaria em produzir um livro 
que não portasse em si a falha, a ra-
sura, até mesmo o defeito? Antônio 
Poteiro dizia que a arte é, dentre ou-
tras coisas, uma soma de erros. Por 
fim, tenho a crença de que enquan-
to estiver vivo, sempre escreverei o 
próximo livro, de modo que não me 
assombro com nunca escrever o li-
vro que desejo, mas sim com a im-
possibilidade de escrever o próximo 
livro — isto é, a morte.

• Fala-se não apenas da falta 
de espaço para a literatura no 
jornalismo atual como tam-
bém da omissão de novos au-

tores e pequenas editoras fora 
do circuito tradicional. Blogs 
e sites de literatura conse-
guem suprir esse vácuo?
Quando não sei falar de uma coisa, 
prefiro me calar. Mas nesse caso 
vou falar mesmo sem saber do que 
estou falando. Passei a ter leitores 
— não são muitos, mas eles existem 
— depois de ser publicado por um 
grande selo. Ajudei a criar uma re-
vista literária digital, a Mallarmar-
gens. Iniciativas assim ocupam 
algum espaço nesse vácuo a que 
você se refere, um espaço pequeno, 
porém fundamental. Fundamen-
tal porque conheci por meio da 
Mallarmargens, da Modo de usar 
e de outras revistas digitais auto-
res que leio, me interessam muito 
e estão distantes do que você cha-
mou de circuito tradicional. Citaria 
vários, mas há pelo menos três que 
faço questão: Alexandre Guarnie-
ri, autor de Casa das máquinas, 
um dos livros de poema mais im-
pressionantes que já li; Mar Be-
cker, poeta inédita em livro; e Ju-
liana Krapp, quase inédita no papel 
impresso, pois foi “antologizada” 
pela Heloisa Buarque de Hollanda 
em Quince poetas brasileñas 
ultracontemporáneas.

• Diz-se que os narradores da 
literatura brasileira contem-
porânea são o espelho de seus 
autores. Há semelhanças en-
tre Felipe Werle e você?
Para responder terei quase que re-
petir uma coisa que disse em outro 
lugar. Se pensarmos biografia como 
escrita da vida, da experiência com 
o corpo (e não acontecimentos da 
vida de uma personalidade), essa 
coisa infernal que vive e que morre, 
então toda escrita literária é bio-
gráfica. O jogo ficcional aponta o 
seguinte: por meio da forma, se a 
coisa narrada aconteceu na “famo-
sa realidade” ou não, isso não tem 
nenhuma importância. um livro, se 
for de literatura, tem de ser uma má-
quina de linguagem que mimetiza a 
realidade diferindo dela e se susten-
tando por si mesma — ainda que 
aberta, em níveis variados, ao mun-
do. Jorge Amado tinha uma capaci-
dade imensa de imaginar fatos, mas 
fabulava mal quando escrevia. Não 
sou eu que digo, o Graciliano, certa 
vez, chegou até ele e disse: “Jorge, 
invejo muito sua imaginação, eu 
não tenho nenhuma. Mas... Por que 
você não aprende a escrever?”. Ou 
seja, se o cara imaginou ou se rou-
bou da realidade (como Joyce, um 
fabuloso ladrão de realidades), só 
importa para essa coisa poderosa 
que há em nós, a curiosidade pela 
vida alheia (também conhecida por 
fofoca), que tão pouco tem a ver com 
literatura. Gosto de citar esse trecho 
do Amoz Oz, que acho fundamen-
tal: “Tudo é autobiográfico: se um 
dia eu escrever uma história sobre o 
caso de amor entre madre Teresa e 
Abba Eban, com certeza vai ser uma 
história autobiográfica [...] O mau 
leitor quer sempre saber, e rápido, 
o que realmente aconteceu, qual é 
a história que está por trás, do que 
realmente se trata, quem está con-
tra quem, quem afinal transou com 
quem”. Por fim, sei que há os que 
dizem que a literatura brasileira 
contemporânea é isso ou aquilo, 
como se tal literatura fosse uma es-
pécie de entidade indistinta, aplai-
nada. Mas pergunto: dá para pen-
sar de modo tão aplainado sobre a 
literatura brasileira atual quando 
temos autores tão disjuntos como 
André de Leones e Juliano Garcia 
Pessanha, Tatiana Salem Levy e 
Vicente Franz Cecim, Adriana Lis-
boa e Halley Margon, Maira Parula 
e Ana Paula Maia, Paloma Vidal e 
Brisa Paim, Marcia Tiburi e Daniel 
Galera, Evandro Affonso Ferreira e 
Marcelo Mirisola? Isso sem falar na 
poesia, há uma imensa heterogenei-
dade entre as obras. Só para citar 
alguns: Angélica Freitas, Micheliny 
Verunschk, Moacir Amâncio, Clau-
dia Roquette-Pinto, Heleno Godoy, 
Mariana Ianelli. Como escreveu 
Proust: “Talvez a imobilidade das 
coisas ao nosso redor lhes seja im-
posta pela nossa certeza de que tais 
coisas são elas mesmas e não ou-
tras, pela imobilidade de nosso pen-
samento em relação a elas”.

fotos: dennis Melo



158 • junho_ 2013

6

bartoloMeu CaMpos de 
queirós por raMon Muniz

: : MárCia lígia guidin
 são paulo - sp

C
onheci pessoalmente 
Bartolomeu Campos de 
Queirós meses antes de 
seu falecimento, em uma 

palestra em Santo Amaro (SP). 
Autor já prestigiado por longa car-
reira dedicada à literatura e à for-
mação do leitor infanto-juvenil, 
lá estava ele a falar de seu último 
livro, Vermelho amargo (2011), 
que, postumamente, viria a ganhar 
o Prêmio São Paulo de Literatura 
na categoria Melhor Livro do Ano.

Na época do encontro, o pouco 
que tinha lido de sua obra (lembro-
-me da primeira publicação, O pei-
xe e o pássaro, história de amor 
impossível entre os personagens do 
título) não me servia de referência. 
Mas de sua breve fala ficou a im-
pressão de um escritor blasé e de 
certa forma monossilábico — que 
pouco queria falar sobre a obra. Do 
que refletiu sobre escola, o ofício 
do escritor, a formação do leitor, 
pouco me sobrou. Tive a impressão 
de que ouvia superficialidades de 
quem tinha tédio a controvérsias 
e cumpria um papel protocolar de 
divulgação da obra. Em seguida, 
li Vermelho amargo, que achei 
muito bonito, pleno de imagens da 
infância do escritor transfiguradas 
liricamente numa prosa poética de 
grande densidade e de exercício 
quase obsessivo de construção das 
metáforas (características sempre 
apontadas nesse autor).

A produção literária da me-
mória de um tempo perdido tem 
sido plena de belas obras — lembre-
mos Proust, claro. Em Bartolomeu, 
as relações familiares difíceis, a pre-
sença inquietante não da mãe, mas 
da madrasta, lhe trazem à mente, 
em vez das madeleines de Proust, 
o vermelho do tomate de todos os 
dias: “A esposa do meu pai prezava 
o tomate sem degustar o seu sabor”.

O livro ganhou o Prêmio São 
Paulo — e grande foi a repercussão 
na mídia pelo fato de o júri oferecer 
200 mil reais a um autor falecido. 
(A convicção de parte dos críticos é 
sempre a de que o prêmio deve ser 
um alento financeiro para o escritor 
produzir novas obras com certo con-
forto.) Convivi curiosa com essa dis-
sonância. O livro é muito bonito, mas 
talvez houvesse outros concorrentes 
que, com o mesmo ou até maior mé-
rito literário, pudessem trabalhar 
importantes obras vindouras.

Em resumo, me ficou de Bar-
tolomeu uma sensação ambígua 
de competência literária (ao me-
nos em Vermelho amargo) com 
a idéia injusta — talvez já homem 
doente, talvez já cansado de ba-
talhas que pouco importam — do 
escritor entediado.

VaGaS MeMóriaS
Agora me vejo diante da lei-

tura de uma publicação póstuma, 
Sobre ler, escrever e outros 
diálogos, que faz parte da série 
“Conversas com o professor”. Ou 
seja, tem como leitor eleito o do-
cente de ensino Fundamental, ao 
qual, aliás, as editoras têm dado 
bastante atenção.

Mas que coisa, continuo no 
estado de desconfiança entre a in-
teressante construção do texto — 
mesmo sendo ensaio, é lírico — e a 
facilitação de reflexões complexas. 
O não aprofundamento de idéias 
aqui presente poderia provocar con-
trovérsias ou ceticismo, e isso, certa-
mente, o perfil do autor não deseja.

Neste volume, organizado por 
Júlio Abreu, reuniram-se vários 

alguns diálogos e 
muitas dúvidas
reunião de ensaios de bartoloMeu CaMPoS de queiróS desaponta com reflexões pouco aprofundadas

Graciliano Ramos, ou até mesmo 
O ateneu, de Raul Pompéia. Esta-
rei comparando coisas diferentes? 
Creio que não. O avô (o de Bartolo-
meu escreve nas paredes), a família 
com mãe sofrida e pai autoritário, 
a descoberta das primeiras letras, 
o interesse precoce pela leitura e, 
sobretudo, a convicção de que a 
escola seria o lugar da ordem e da 
autoridade constituída são o centro 
temático dos vários textos: “Passei 
a duvidar da escola. Parecia-me um 
lugar só para dar autorizações. Se 
a escola não autorizasse, eu não 
poderia saber. O medo desse lugar 
passou a reinar em minha cabeça”.

Conjunto GenériCo
A segunda parte já soa diferen-

te. Intitulada “Leitura e educação”, 
trata, com muita recorrência de 
idéias do autor — o que se justifica 
pelas datas das falas e pelos muitos 
e diferentes públicos com os quais 
Queirós dialogou —, do papel da es-
cola, da pedagogia da leitura para o 
jovem e até da constituição da metá-
fora como pilar da poética literária.

É nesta parte que o leitor (e 
quem sabe o atento leitor-profes-
sor deste volume) pode mergulhar 
com mais benefícios. A despeito de 
não estarem sempre em primei-
ro plano, certas idéias do escritor 
são enérgicas. Por exemplo, Bar-
tolomeu afirma, em muitas destas 
palestras e/ou artigos, que a escola 
é servil, e, por assim ser, impede 
uma profícua relação com a litera-
tura: “A literatura é feita de fanta-
sia. A escola, ‘servil’, quer transfor-
mar a literatura em instrumento 
pedagógico, limitado, acanhado, 
como se o convívio com a fantasia 
fosse um bem menor”.

Em outro momento, o autor 
persevera no mesmo tema: “Daí, 
todas as vezes que a escola lança 
mão da literatura, quer transfor-
má-la em ‘instrumento pedagógi-
co’, mesmo que cortando as asas 
do leitor para um vôo amplo, des-
medido, desfronteirado. A escola 
reduz as funções maiores do texto 
literário e o transforma em objeto 
de convergência sem escrúpulo”.

O que Bartolomeu deseja in-
tensamente é que, a despeito da es-
cola (aquela que viveu, autoritária 
porque ligada ao sistema), a ela re-
sistam “a liberdade, a espontaneida-
de, a afetividade e a fantasia” — para 
ele, as verdadeiras fundadoras da 
infância. E o instrumento de resis-
tência é a construção literária. Essa 
parece ser a profissão de fé do autor. 
Que a escola é impositiva, todos sa-
bemos; é sua função, ao menos den-
tro de certos sistemas; que a litera-
tura, através da leitura, é libertária, 
também sabemos. Sobra, por isso, 
um pouco de desgosto no leitor.

Como professor, Bartolomeu 
confessa que parte de seu ofício con-
sistia em lembrar os alunos de que 
“o sujeito não deve apenas se sujei-
tar ao estabelecido”. Ou seja, vem 
obsessiva a rejeição ao autoritaris-
mo do establishment. Mas isso é ge-
nérico, não traz um corte profundo.

Como escritor, o grande desa-
fio é manter a liberdade, a fantasia 
e as dúvidas — dele mesmo e dos 
leitores. E o único jeito de fazê-lo é 
através da ficção, ou seja, “fantasiar 
um outro destino para o real”. Idéia 
essa que se completa por trás de suas 
obsessivas metáforas: “Navego na 
cobiça de um mundo mais bonito”.

reflexões Perdidas
Difícil conciliação a do peda-

gogo com o escritor. Principalmente 
porque metáforas demais escondem 
idéias boas, enquanto que elas exis-

tem para ganhar “todas as letras”. 
Parece — embora eu corra o risco de 
encontrar uma síntese de seu pensa-
mento onde ela não existe — que o 
instrumento conciliador pode estar 
na característica que lhe é atribuída 
por todos: a criação de um mundo 
pleno de metáforas. Ou seja, um 
mundo em que o homem se encon-
trará livre para pensar, interpretar 
por conta própria o que o escritor 
lhe propõe. Diz o autor: “(...) exerço 
a metáfora não apenas como uma 
figura de linguagem. A metáfora é 
apta também para democratizar o 
texto, torná-lo possível a um núme-
ro maior de leitores. Por assim dizer, 
uso com desmedo suas qualidades”. 
Assim, a metáfora, a grande e ma-
ravilhosa impropriedade estilística 
que as línguas possuem, nas mãos 
de Bartolomeu torna-se instrumen-
to ideológico de democratização...

O autor reafirma, apesar do 
uso do jargão, que a literatura é “ca-
paz de abrir um diálogo subjetivo 
entre o leitor e a obra, entre o vivido 
e o sonhado, entre o conhecido e o 
ainda por conhecer”. Interessante, 
porém carente de maiores argu-
mentos. Onde estarão, para nossa 
paz, outros textos mais profícuos de 
Bartolomeu Campos de Queirós?

Ao leitor crítico não pode ser 
dada a tarefa de melhorar uma obra 
a partir de suas próprias interpreta-
ções. Por uns momentos, sinto que 
posso aqui tê-lo feito, sobretudo 
porque deixo de fora certas incoe-
rências, clichês pedagógicos e para-
doxos que também vislumbro nes-
tes escritos. Por outro lado, gostaria 
de dialogar mais com esse escritor. 
O fato é que compartilho aqui mi-
nha dúvida sobre o tão incensado 
autor mineiro: qual é mesmo a es-
tatura das reflexões sobre educação 
e literatura de Bartolomeu Campos 
de Queirós? Talvez seja assunto 
para outros volumes póstumos que 
certamente aparecerão.

o autor
bartoloMeu CaMPoS 
de queiróS

nasceu em 1944, no interior 
de Minas gerais, e faleceu 
em 2012, em belo horizonte. 
Cursou filosofia e depois foi 
estudar educação e artes nos 
instituto pedagógico de paris, 
onde amadureceu importantes 
projetos de leitura para o 
brasil, como o proler e o da 
biblioteca nacional. publicou 
cerca de sessenta obras, entre 
textos infanto-juvenis e de 
propósitos didático-pedagógicos. 
foi membro do Conselho 
estadual da Cultura de Minas 
e era membro da academia 
Mineira de letras. ganhou 
vários prêmios nacionais, como 
o Jabuti, o grande prêmio da 
Crítica em literatura infantil/
Juvenil pela apCa, o da 
academia brasileira de letras 
e o selo de ouro da fnliJ.

treCho
Sobre ler, eSCreVer 
e outroS diÁloGoS

“sou escritor. ao escrever 

procuro elaborar um texto 

que permita a leitura 

também dos mais jovens. 

a infância sempre me 

seduziu pelo que existe 

nela de possibilidades. 

a infância é o nó inicial 

para se estabelecer 

uma trama que perdura 

pela existência inteira. 

se frouxo o primeiro nó, 

todo o resto do tecido 

está comprometido.

Sobre ler, eSCreVer 
e outroS diÁloGoS
bartolomeu Campos 
de queirós
autêntica
120 págs.

textos do autor já publicados em 
livros ou periódicos, mas nunca 
coligidos pelo próprio Bartolomeu. 
A primeira parte da obra reúne 
memórias da infância — são textos 
com o mesmo matiz e tom de Ver-
melho amargo, ainda que ante-
riores a este. A segunda parte da 
exígua antologia traz textos em que 
o autor registra sua atuação e suas 
convicções como educador, forma-
dor de leitores e autor comprome-
tido com a infância e adolescência. 
Assim, no segundo momento da se-
leção, os textos dialogam bem com 
professores. (Sobretudo, como dis-
se, porque muitos são registros re-
escritos de palestras.)

Da primeira parte, além das 
reminiscências, avultam muitas 
comparações entre a escola da pró-
pria infância e a escola do “hoje” em 
que o escrito havia nascido. Como 
Queirós aparece na literatura e co-
meça a refletir sobre ensino como 
voz qualificada nos anos 1970, é 
dessa escola que vem a falar. Sobre-
tudo da escola “primária”.

Meu irmão, o mais velho, se 
debruçava sobre a mesa e exami-
nava, enfastiado, seu livro de leitu-
ra. Passava horas soletrando, com 
desalento, seus afazeres. Os deve-
res lhe pareciam insossos, pois, 
constantemente, pedia a meu pai 
para ‘lhe tomar as lições’. Meu pai 
negava por não necessitar mais de 
lições. (...) Eu invejava o lugar de 
meu irmão estudando os afluen-
tes do Rio Amazonas, a rosa dos 
ventos, os pontos cardeais, as três 
caravelas... Eu sonhava rio, vento, 
direção e barco sem querer partir.

São memórias, quase apenas 
memórias. Lindas que sejam, pa-
recem ecoar literariamente muito 
menos do que em Infância, de 
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os passos perdidos
Manual de gariMpo : :  alberto MuSSa

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

QUEM SOMOS CONTATO ASSINATURA DO JORNAL IMPRESSO CARTAS

A
pesar de serem Lezama 
Lima e Cabrera Infan-
te os nomes hoje mais 
freqüentemente apon-

tados como referências da prosa 
cubana, não creio que a ilha tenha 
produzido um romancista supe-
rior a Alejo Carpentier.

Carpentier, filho de pai fran-
cês e mãe russa, educado na Euro-
pa, freqüentador de círculos intelec-
tuais sofisticados, tinha tudo para 
ter sido um artista emocionalmente 
dissociado da paisagem caribenha. 
Mas não foi isso que aconteceu.

Embora o ponto de vista de 
seus romances seja essencialmen-
te ocidental, embora seu estilo não 
tenha nada de nativo, toda a obra 
de Carpentier, ou pelo menos sua 
parte mais importante, trai um 

esforço enorme de retratar alguns 
dos períodos mais emblemáticos 
da história da América Latina.

É o caso de O reino deste 
mundo (que recria a personagem 
do rei Henri Christophe e a notável 
revolução haitiana do século 18), O 
recurso do método (sobre um 
imaginário ditador de um indefi-
nido país latino-americano exilado 
em Paris), A harpa e a sombra 
(genial romance que mescla ficção 
a trechos de cartas e diários de Cris-
tóvão Colombo) e O século das 
luzes — que muitos consideram 
sua obra-prima, ambientada no Ca-
ribe, entre a Revolução Francesa e a 
época de Napoleão Bonaparte.

Ia me esquecendo de dizer 
que Alejo Carpentier foi também 
um grande musicólogo, tendo 

publicado um importante ensaio 
sobre a música cubana. Foi esse 
talento adicional que lhe permitiu 
escrever Os passos perdidos — 
romance que, na minha opinião, 
está acima de todos os demais.

Os passos perdidos conta 
a história de um etnomusicólogo 
que penetra a selva amazônica em 
busca de instrumentos indígenas 
para um museu norte-americano.

À medida que o protagonista 
sobe o rio, o leitor é arrastado por 
mundos misteriosos, cada vez mais 
arcaicos; e vê desfilarem persona-
gens fascinantes — exploradores, 
aventureiros, missionários, mesti-
ços que oscilam entre a civilização 
e a barbárie, índios que viveriam 
ainda na Idade da Pedra.

O romance tem a forma de 

um diário onde as impressões do 
etnomusicólogo fazem um contra-
ponto ao seu sistema de referên-
cias eruditas. Pra ele, não se trata 
de uma simples expedição cientí-
fica: a aventura é na prática uma 
viagem no tempo e o leva a um 
verdadeiro choque existencial.

Há dois momentos exem-
plares: quando ele testemunha, na 
densidade noturna da selva, o canto 
ritual de um feiticeiro, diante de um 
cadáver humano rodeado de cães — e 
supõe estar assistindo ao Canto fúne-
bre original, que representa o nasci-
mento da música. É impressionante, 
aliás, a descrição desse canto, que 
parece emergir das páginas do livro.

O segundo momento é a pró-
pria conclusão do diário e do ro-
mance. O protagonista, depois de 

longo tempo embrenhado na mata, 
volta ao vilarejo onde conhecera a 
mestiça Rosario, com quem vivera 
intensa paixão e a quem tinha por 
mulher. Mas descobre que ela não 
esperara por ele e tinha agora um 
outro homem. Desesperado, ouve 
a explicação de que Rosario era 
jovem, formosa e forte. Não podia, 
portanto, ser como Penélope.

Essa última decepção — me-
táfora do impacto que o universo 
americano provoca num espírito 
tipicamente ocidental — é a chave 
para compreensão da obra.

A tradução brasileira de Os 
passos perdidos foi publicada 
pela Brasiliense. Não é dos exempla-
res mais fáceis de garimpar. Por esse 
motivo, se estiver bem conservado, 
R$ 25 não é um preço injusto.

: : MarCia tiburi
 são paulo - sp

E
m sua Visão do livro 
infantil, Walter Benja-
min escreve que “diante 
de seu livro ilustrado, a 

criança coloca em prática a arte 
dos taoístas consumados: vence 
a parede ilusória da superfície e, 
esgueirando-se por entre tecidos e 
bastidores coloridos, adentra um 
palco onde vive o conto maravilho-
so”. Benjamin fala a propósito da 
festiva participação que as crianças 
conseguem ter com as histórias dos 
livros infantis. A leitura é, para elas, 
algo como ir a um baile de másca-
ras, como tornar-se cenógrafo. De 
um lado se está convidado a uma 
festa curiosíssima, de outro é preci-
so trabalhar para que ela aconteça.

Do texto benjaminiano, cito 
mais um trecho absolutamente ne-
cessário: “que se indiquem quatro 
ou cinco palavras determinadas 
para que sejam reunidas em um 
curta frase, e assim virá à luz a pro-
sa mais extraordinária: não uma 
visão do livro infantil, mas um in-
dicador de caminhos”. Antes, Ben-
jamin tinha comparado as palavras 
que “revolteiam confusamente no 
meio da brincadeira como sonoros 
flocos de neve”; é com elas, penso 
eu, que as crianças leitoras apren-
derão o caminho mágico do livro.

brinquedo GraCioSo
A verdadeira história do 

alfabeto, de Noemi Jaffe, parece 
seguir um desses caminhos ben-
jaminianos. Transforma-nos, seus 
leitores, em crianças para devol-
ver-nos o prazer da leitura. Aque-
le prazer da imaginação de certo 
modo proibido em nosso contexto 
social e que, alcançado, permite 
a cada um inventar o seu próprio 
modo de sonhar. O sonho tornou-
-se prática impossível em tempos 
de atrofia da imaginação; a leitura 
como experiência despretensiosa 
é a salvação da liberdade de uma 
fantasia que nos torna mais felizes.

O livro de Jaffe surpreendeu-
-me como leitura graciosa. Digo 
“graça” porque é bem-humorado, 
mas de um humor infantil no 
melhor sentido, da ironia que só 
percebe aquele que sabe usar um 
brinquedo. um humor que Jaffe 
compartilha com o Jorge Luis Bor-
ges de O livro dos seres imagi-
nários, também ele organizado em 
ordem alfabética, como uma enci-
clopédia ou dicionário cujo objetivo 
é ser um brinquedo para adultos, ou 
mesmo para crianças que possam 
passear pela experiência de lingua-
gem da idade adulta. Temos que 
lembrar que as idades (criança, ado-
lescente, adulto, velho) nada mais 
são do que fantasias de intenção exa-
ta bancadas pela ciência — da medi-
cina à psicologia — e pela moral.

Assim, enquanto Borges con-

livro de brinquedo para adultos

ta a história de seres imaginários 
como a quimera ou o mirmecoleão, 
dando-nos sua versão de quem se-
jam pela descrição, Jaffe, autora 
que pertence ao tempo da virada 
lingüística da cultura e das ciências 
humanas, transforma as letras em 
seres que transitam entre o cotidia-
no e o transcendental investindo no 
absurdo de “ser” alguma coisa num 
mundo orientado pelo “estar”. A le-
tra é uma coisa que bate à nossa por-
ta exigindo um lugar histórico muito 
especial, um lugar de ser e estar en-
quanto brinquedo. Ou seja, onde o 
sentido das coisas pode — e deve — 
ser inventado, senão não há brinca-
deira possível e a vida é tomada pela 
tristeza adulta, a tristeza que vem 
com a idade da razão, a tristeza de 
quem se tornou incapaz de sonhar.

reGra do joGo
A oposição — ou mesmo 

tensão — entre ser e estar — estes 
verbos de realidades muito abstra-
tas — tem sua solução dialética e 
redentora na fantasia. O modo de 
ser dessa fantasia não é apenas o 
devaneio cujos limites são impre-
cisos. A fantasia de Noemi Jaffe é 
também “imagem” de uma palavra. 

um desenho feito de palavras em 
um livro brincante. Assim, a letra 
é, em primeiro lugar, algo que cola 
os mundos do transcendental (as le-
tras poderiam ser números) e o real 
mais imediato por meio da fantasia 
na precisão da imagem de um brin-
quedo, como se fosse uma ilustra-
ção infantil — só que para adultos. 

um exemplo nos permitirá 
compreender o “método” (ou o ca-
minho) de Jaffe. Analisemos a his-
tória da letra B, em que o processo 
de composição do texto se expõe 
como que musicalmente. A autora 
nos conta que:

Em 1725, Johann Sebastian 
Bach se preparava para compor 
sua cantata número 1 em si bemol 
maior, na igreja luterana se São 
Tomás, em Leipzig, onde matinha 
uso exclusivo e solitário de um ór-
gão adquirido pelo arcebispo de 
Leipzig, a seu pedido, dezoito anos 
antes, diretamente de um fabri-
cante que por ali passara e comen-
tara a existência do órgão, quando 
ocorreu um grave problema.

Tomados pelo “problema” 
como em uma história convencio-

nal, os leitores seguirão para ver 
o que acontece. Então, saberemos 
que Bach estava cego, que havia es-
peculações sobre sua cegueira, mas, 
sobretudo, apesar da maldade dos 
homens, ninguém duvidava dos 
anjos presentes em seus ensaios. 
Problema mesmo será o si bemol 
que não soava para completar a 
composição de Bach até que Jaffe 
decide especular sobre a “esfera in-
termediária” onde habitam os anjos 
companheiros de Bach. O exemplo 
que ela nos dá para que saibamos 
a importância dessa esfera inter-
mediária é que neste mundo os 
anjos não se ocupam de “assuntos 
propriamente celestes”, nem dos 
“estritamente mundanos, como 
doenças e afogamentos”. Percebi 
que o livro era um brinquedo logo 
que vi estes pequenos tópicos do 
absurdo, palavrinhas colocadas 
na intenção de nonsense que nos 
encaminham não à criação de um 
senso desejável, mas à aceitação de 
uma regra do jogo: às vezes não há 
sentido algum e essa é a parte mais 
importante da história. Se na esfera 
mundana assuntos mundanos são 
“doenças e afogamentos” sem que 
haja menção a afogamento algum...

treCho
a Verdadeira hiStória 
do alFabeto

“tomado por uma vertigem e 

um sentimento de nostalgia 

infinitos, Macunaíma saía 

durante as tardes, subia 

nos morros mais altos 

da cidade de são paulo 

e ficava fitando, ao longe, 

a linha do horizonte, os 

contornos da paisagem, 

as linhas desiguais da 

avenida paulista. a essa 

altura, já tinha aprendido a 

ler e escrever, e enxergava 

a pequena letra de seu 

nome na paisagem de 

edifícios da cidade.

a Verdadeira 
hiStória do alFabeto
noemi Jaffe
Companhia das letras
128 págs.

teoria da PalaVra
É então que Jaffe conta do 

encantamento de Bach com a teo-
ria musical de Guido D’Arezzo e o 
Hino de São João Batista e nos faz 
saber que “Como em todas as ou-
tras vezes, o músico se emocionava 
com a precisão das palavras que 
praticamente justificavam a exis-
tência da música; um elogio claro à 
força e ao milagre de Deus e a mais 
perfeita absolvição de nossas impu-
rezas”. Este é o momento bachiano 
do livro, auto-referencial (lembre-
mos Hofstadter e seu sublime Gö-
del, Escher, Bach). Momento 
em que podemos vê-la como Bach, 
debruçada sobre seu dicionário, 
absolvendo as impurezas da nossa 
idade adulta e, como um anjo, nos 
dando a chance da experiência da 
linguagem da infância.

A solução para a história ba-
chiana da nota silenciosa resolve-
-se com um pouco de heresia e pa-
ganismo para o compositor que, 
segundo Cioran, teria inventado 
Deus. Bach resolve a complicada 
notação com a nota B, ou si bemol 
maior, e é por isso que consegui-
mos entender que “com uma in-
tervenção pitagórica das esferas 
cósmicas em meio à devoção pie-
dosa das notas cristãs, nasceu a 
letra B, que se mantém até os dias 
de hoje em coisas e seres religio-
sos e profanos, como as bétulas, 
os bichos e as bolas”. 

É assim também que, em se-
gundo lugar, Noemi Jaffe trans-
forma a história em fantasia. Mas, 
como dizia Adorno a propósito de 
Bacon e Leibniz, trata-se de “ars 
inveniend” que depende daquela 
“fantasia exacta”. A autora usa a ci-
ência e a história enquanto ciência 
como um brinquedo, agindo nos 
detalhes mínimos sem desmontá-
-la. Assim, o “progresso da ciência” 
comprometido com uma idéia de 
verdade totalmente falsa dá lugar 
ao ser humano que imagina e en-
contra um outro estatuto da verda-
de. Este que nos permite saber da 
vida a parte de ficção.

Lendo com atenção, veremos 
que a cada letra cuja história é nar-
rada o livro contém sua própria 
teoria. Chegando na letra M, por 
exemplo, teremos uma belíssima 
exposição do problema filosófico 
da verdade em Boécio, sujeito que 
escreveu o famoso A consolação 
da filosofia quando foi acusado 
de traição contra o império roma-
no e também de magia, e que nos 
serve para entender o que preten-
de Jaffe com seu livro de areia: “o 
supremo bem possível consiste no 
conhecimento da verdade, na prá-
tica do bem e no deleite em ambos 
os tratados dos aspectos do sig-
nificar”. O Boécio de Jaffe é salvo 
como não poderia deixar de ser 
neste livro que tem como esperan-
ça salvar o mundo pelas palavras. 
Penso que ela conseguiu.

a autora
noeMi jaFFe

nasceu em são paulo, em 
1962. doutorou-se em 
literatura brasileira pela usp 
e atualmente é professora 
da puC-sp. Crítica literária, é 
autora, entre outros livros, de 
todas as coisas pequenas 
(hedra, 2005) e quando 
nada está acontecendo 
(Martins fontes, 2011).

divulgação
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prateleira : :  naCional

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

QUEM SOMOS CONTATO ASSINATURA DO JORNAL IMPRESSO CARTAS

inquÉrito : :  ana Miranda

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

QUEM SOMOS CONTATO ASSINATURA DO JORNAL IMPRESSO CARTAS

• Qual o maior inimigo de um escritor?
Não sei. Talvez o mercado editorial. Talvez as 
tendências. O maior amigo é a lata de lixo, di-
zia o Bashevis Singer.

• O que mais lhe incomoda no meio li-
terário? 
Quando querem que eu participe de coisas 
das quais eu não quero participar.

• Um autor em quem se deveria prestar 
mais atenção.
Pedro Salgueiro.

• Um livro imprescindível e um descar-
tável.
A minha biblioteca, que tem uns três mil li-
vros, quase todos imprescindíveis. Descartá-
vel, pode escolher na vitrine de uma livraria 
de aeroporto, muitos estão lá.

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

• Que assunto nunca entraria em sua 
literatura?
Todos os que não vêm de encontro a minhas 
necessidades interiores do momento.

• Qual foi o canto mais inusitado de 
onde tirou inspiração?
uma canção indígena.

• Quando a inspiração não vem...
... o suor não vale a pena.

• Qual escritor – vivo ou morto – gosta-

ria de convidar para um café?
Shakespeare.

• O que é um bom leitor?
Aquele que é, ao mesmo tempo, ingênuo e 
crítico.

• O que te dá medo?
O medo.

• O que te faz feliz?
Saber que as pessoas a quem amo estão 
bem.

• Qual dúvida ou certeza guia seu tra-
balho?
Sempre uma certeza seguida de uma dúvi-
da seguida de uma certeza seguida de uma 
dúvida...

• Qual a sua maior preocupação ao es-
crever?
A comunhão.

• A literatura tem alguma obrigação?
Transformar a palavra em obra de arte.

• Qual o limite da ficção?
Sem limites.

• Se um ET aparecesse na sua frente e 
pedisse “leve-me ao seu líder”, a quem 
você o levaria?
Ao meu filho. É fortão, inteligente e tem san-
gue-frio.

• O que você espera da eternidade?
Que me leve. Que me seja leve.

adriana viChi/ divulgação

C
onhecida por aliar ficção e história, a escritora ana Miranda usa em seus 
romances episódios do passado para narrar temas universais. nascida em 
fortaleza, em 1951, já morou em brasília, no rio de Janeiro e em são paulo. 
hoje reside em sua cidade natal. seu primeiro romance, boca do inferno 

(1989), rendeu-lhe o prêmio Jabuti na categoria autor revelação. desde então 
vieram o retrato do rei (1991), desmundo (1996), amrik (1997) e dias & dias 
(2002), vencedor do Jabuti na categoria romance e do prêmio Machado de assis 
da biblioteca nacional. também a memória literária é recorrente na obra de ana, 
que resgatou em seus livros dois importantes poetas da nossa literatura: gregório 
de Matos e gonçalves dias. a escritora ainda se dedica à poesia, novela, roteiros de 
cinema e edição, tendo preparado para publicação obras de vinicius de Moraes e 
otto lara resende. neste inquérito, ana Miranda repudia as livrarias de aeroporto 
e revela que jamais quis ser escritora, mas que esse papel lhe veio naturalmente.

palavra, obra de arte

óPera de Sabão
Marcos rey
global
264 págs.

a morte de getúlio vargas 
desperta em Manfredo 
Manfredi uma revolta 
incontrolável. no mesmo dia 
e munido de um revólver, 
ele anuncia sua partida, 
destinado a vingar a desgraça 
que havia paralisado o país. 
enquanto isso, sua esposa, 
uma decadente conselheira 
radiofônica, precisa lidar com 
as peripécias sexuais e a 
ambição social de seus filhos.

o FabriCante 
de hiStóriaS
everardo norões
edições Muiraquitã
116 págs.

Com breves narrativas que 
pairam nas fronteiras do 
conto com a crônica e a 
poesia, o autor retrata um 
mundo multicultural carregado 
de referências literárias. o 
cotidiano das personagens 
é revisitado sob o olhar 
do fabricante de histórias, 
neste volume de contos 
vencedor do prêmio literário 
Cidade de Manaus 2011.

o reino do hoMeM 
de uM olho Só
Cristina teixeira
philae
208 págs.

o psiquiatra robin Merrick 
precisa provar ao Conselho 
de Medicina que seu novo 
método de estimulação da 
memória é capaz de recuperar o 
inconsciente de psicopatas. ao 
conhecer seu mais novo paciente, 
Charlie, o médico começa a 
descobrir mais sobre o crime 
cometido pelo psicopata, neste 
thriller psicológico ambientado 
na inglaterra dos anos 1980.

200 CrôniCaS 
eSColhidaS
rubem braga
record
504 págs.

edição comemorativa em 
homenagem ao centenário 
do cronista, reunindo textos 
publicados entre 1935 e 1937. 
a escolha das crônicas foi feita 
pelo próprio autor a partir de 
seleção elaborada pelo amigo 
e também escritor fernando 
sabino. Completam a edição 
uma apresentação do jornalista e 
escritor José Castello, e uma nota 
final do contista dalton trevisan.

rayMundo CuruPyra, 
o CayPora
glauco Mattoso
tordesilhas
256 págs.

Contado em 200 sonetos 
heróico-decassílabos, a história 
tem lugar numa são paulo 
contemporânea e decadente, 
onde se desenrolam a ascensão 
e o fracasso de dois amigos 
inseparáveis, raymundo e o 
apelidado Craque. entre aventuras 
e desventuras, acabam em um 
conflito violento na Cracolândia, 
antecipando as recentes 
intervenções policiais na região.

oS intréPidoS andarilhoS 
e outraS MarGenS
adriano lobão aragão
nova aliança
182 págs.

rompendo fronteiras entre prosa e 
poesia, este primeiro romance do 
autor piauiense traz os andarilhos 
do título vagando por caminhos 
de intertextualidade, metafísica, 
pretensão, equívoco e agonia. 
bebendo da literatura barroca, 
com certo rebuscamento da 
linguagem, a construção estética 
da narrativa é parte intrínseca 
do desenvolvimento da trama.

o taManho 
do eStraGo
Wladyr nader
edição do autor
96 págs.

nos contos aqui reunidos, o 
autor procura mostrar com 
personagens bastante diversos 
que sua cidade, são paulo, é 
mais humana do que muitos 
imaginam. atuando quase como 
um personagem, a metrópole 
conecta as narrativas curtas, 
surgindo ora poderosa, ora 
frágil, imprevisível como as 
personagens de nader.

araCelli, Meu aMor
José louzeiro
prumo
232 págs.

fruto da investigação do autor 
sobre um crime que chocou 
o brasil em 1973, a história 
de aracelli teve a publicação 
censurada pelo regime militar 
a pedido dos advogados dos 
acusados. relançado agora, o 
livro-reportagem narra o brutal 
assassinato da menina de oito 
anos que morava em vitória 
(es), que um dia não voltou 
para casa no horário habitual.

o SeGredo do oratório
luize valente
record
320 págs.

o romance resgata a história 
dos judeus da península 
ibérica que, obrigados a fugir 
da inquisição, chegaram ao 
nordeste brasileiro, na época 
ocupado pelos holandeses. 
agora, ioná, uma jovem 
médica paraibana, descobre-se 
descendente de cristãos novos. 
a busca por suas raízes levará 
a jovem do sertão nordestino 
até são paulo e nova York.

MeuS liVroS, MeuS 
FilMeS e tudo MaiS
Cláudia laitano
l&pM
184 págs.

a editora e cronista do caderno 
de cultura do jornal Zero hora 
discorre sobre os mais variados 
temas, desde a crise econômica 
de 2008 à literatura portuguesa 
contemporânea, passando pela 
moda e os dilemas do homem 
moderno. Juntamente das crônicas, 
a jornalista indica livros, filmes 
e discos, resultado de décadas 
de cobertura da área cultural.

e inquietações. E nada mais a fazer que não 
o livro. Poder encontrar o espírito. um escri-
tório cheio de livros, janelas para paisagens. 
Mas, se existem essas circunstâncias ideais, 
jamais as experimentei. Não conheço ne-
nhum escritor que tenha tido condições per-
feitas para escrever, a vida nos chama e exige. 
Todos lutaram para escrever seus livros, em 
quaisquer circunstâncias.

• Quais são as circunstâncias ideais de 
leitura?
uma rede na varanda, ter nas mãos o livro 
adequado para o momento.

• O que considera um dia de trabalho 
produtivo?
Quando consigo botar em dia todas as mi-
nhas tarefas, falar com alguma pessoa que-
rida, fazer uma comida deliciosa, ouvir uma 
música tocante, ter contato com água, mover 
o corpo, as coisas arrumadas, e ainda produ-
zir ao menos uma página. Ou um parágrafo. 
Ou uma frase. Depende.

• O que lhe dá mais prazer no processo 
de escrita?
Brincar com as palavras. Encontrar palavras 
perdidas. Terminar a primeira versão do livro.

• Quando se deu conta de que queria 
ser escritora?
Jamais quis ser escritora, aconteceu natural-
mente. Eu escrevia, e escrevia, e escrevia... 
Por necessidade interior. Escrevi o primeiro 
romance sem saber se ia ser publicado.

• Quais são suas manias e obsessões 
literárias?
Ler. Se eu não leio um dia, sinto um vazio. 
No trabalho, tenho obsessão pelo aperfeiço-
amento do texto que escrevi, releio e releio 
e releio... Nunca está pronto, são infinitas as 
possibilidades de se melhorar um texto.

• Que leitura é imprescindível no seu 
dia-a-dia?
Tenho dois tipos de leitura, a de trabalho e a 
de lazer. As duas são imprescindíveis.

• Se pudesse recomendar um livro à 
presidente Dilma, qual seria?
O púcaro búlgaro, de Campos de Carvalho. 
Ela descende de búlgaros, não é? Acho que 
iria apreciar.

• Quais são as circunstâncias ideais 
para escrever?
Solidão, silêncio, portas fechadas, saudades 
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questão de gênero
: : henrique Marques-saMYn
 rio de Janeiro - rJ

J
á no texto introdutório a 
Deslocamentos de gê-
nero na narrativa bra-
sileira contemporânea 

as organizadoras apresentam uma 
questão que, embora fundamental, 
passa despercebida a muitos que 
atualmente se debruçam sobre os 
estudos em perspectiva de gênero no 
Brasil: nem sempre as pesquisas ins-
critas nesse campo de investigação 
podem ser qualificadas como femi-
nistas, uma vez que não necessaria-
mente estão comprometidas com a 
necessidade de advogar transforma-
ções políticas (a propósito, pode-se 
lembrar que Heleieth Saffioti já aler-
tava contra certa tendência a adotar-
-se uma abordagem pretensamente 
“neutra”). Nesse sentido, é louvável 
que Virgínia Maria Vasconcelos Leal 
e Regina Dalcastagnè ressaltem que 
“o conceito de gênero não deve ser 
tão esvaziado a ponto de se perder 
a história das lutas feministas que 
proporcionaram a existência des-
se campo epistemológico”, sendo 
igualmente alentadora a constatação 
de que os textos publicados no vo-
lume — produzidos por professoras 
e pesquisadoras de diversas univer-
sidades brasileiras, com destaque 
para a universidade de Brasília e a 
universidade Federal de Santa Cata-
rina — não negligenciam a dimensão 
política em suas reflexões sobre a li-
teratura brasileira contemporânea.

aMPla anÁliSe
Merece menção a pluralidade 

de perspectivas teóricas e metodo-
lógicas que orientam os textos cons-

tantes do livro, bem como a diversi-
dade de autoras e obras analisadas. 
Alguns dos artigos têm por objeto de 
estudo um conjunto reduzido de tex-
tos literários, ou mesmo uma única 
obra, assim produzindo uma leitura 
em profundidade do corpus selecio-
nado. Esse é o caso do trabalho de 
Sandra Regina Goulart Almeida, 
que aborda um conto de Marile-
ne Felinto (Muslim: woman) para 
tematizar o lugar das mulheres no 
mundo atual, orientada pelo “femi-

nismo transnacional” proposto por 
teóricas como Ella Shohat e Gayatri 
Spivak; da leitura de Simone Perei-
ra Schmidt para outra narrativa de 
Felinto, As mulheres de Tijuco-
papo, em conjunto com o romance 
de Conceição Evaristo Ponciá Vi-
cêncio, interrogados por um olhar 
informado pela reflexão feminista 
acerca da intersecção entre gêne-
ro, raça e classe no Brasil; do texto 
de Adelaide Calhman de Miranda, 
que analisa a condição transexual 
da protagonista de Deixei ele lá e 
vim, de Elvira Vigna; do artigo de 
Edma Cristina de Góis, que proble-
matiza a imposição de padrões esté-
ticos corporais por meio da leitura 
de Por que sou gorda, mamãe?, 
de Cíntia Moscovich; do olhar sobre 
o conto Senhor diretor, de Lygia Fa-
gundes Telles, proposto por Susana 
Moreira de Lima Bigio, enfocando 
os dispositivos de exclusão que in-
cidem sobre as mulheres envelhe-
cidas na sociedade de consumo; e 
do artigo de Bruna Paiva de Lucena 
sobre a cordelista Salete Maria da 
Silva, que não só representa uma 
voz feminina num meio tradicional-
mente dominado por homens como 
também abre espaço em seus versos 
para a tematização da diversidade 
sexual. Abordando não a narrativa 
literária, mas a estética presente na 
produção da artista plástica Lad-
jane Bandeira, Ermelinda Maria 
Araújo Ferreira investiga as trans-
formações nos modos de represen-
tação artística do corpo feminino, 
enfocando o afastamento das tradi-
cionais visões androcêntricas.

Outros textos compilados no 
volume optam pela análise de um 
corpus mais amplo, ou mesmo por 

uma problematização panorâmica 
da situação atual da literatura bra-
sileira. Com um conjunto de obras 
de cinco escritoras — além das já 
citadas Cíntia Moscovich e Elvira 
Vigna, também Livia Garcia-Roza, 
Adriana Lisboa e Stella Florence — 
trabalha Virgínia Maria Vasconcelos 
Leal, indagando de que modo uma 
leitura feminista pode revelar nelas 
um tratamento das questões asso-
ciadas ao gênero; já Cíntia Schwan-
tes lida com textos de Betti Brown, 
Caio Fernando Abreu e, novamente, 
Cíntia Moscovich e Conceição Eva-
risto, lendo-os como narrativas de 
formação que figuram protagonistas 
cujas trajetórias existenciais desa-
fiam a normatividade convencional. 
Contemplando âmbitos mais dilata-
dos de produção e recepção literária, 
Tânia Regina Oliveira Ramos toma 
como ponto de partida antologias 
que compilam textos de escritoras do 
século 21 para questionar, por meio 
dos dados biográficos nelas presen-
tes, como se dá o processo de (auto)
representação das escritoras na con-
temporaneidade; Regina Dalcastag-
nè apresenta uma vasta investigação 
que envolve desde a autoria até os 
processos de construção de persona-
gens na literatura atualmente produ-
zida no Brasil, envolvendo questões 
como gênero e raça de quem escreve, 
orientação sexual das personagens e 
recursos manejados para a represen-
tação do corpo feminino e da sexua-
lidade, entre outras; Rita Terezinha 
Schmidt aborda o resgate das obras 
de autoras oitocentistas no âmbito 
do renovado interesse pela história 
da literatura, indagando pelas es-
pecificidades dos romances de Júlia 
Lopes de Almeida e Maria Firmina 

dos Reis; e Norma Telles empreende 
uma reflexão sobre a emergência na 
contemporaneidade de paradigmas 
contestatórios das perspectivas uni-
versalizantes, concedendo ênfase ao 
pensamento feminista, à linguagem 
e à literatura de autoria feminina.

noVaS PoSSibilidadeS
O texto que encerra o volume, 

assinado por Claudia de Lima Cos-
ta, poderia à primeira vista parecer 
deslocado, mesmo neste livro que 
trata precisamente de deslocamen-
tos; em contraste com o que encon-
tramos no restante do volume, este 
não se debruça sobre obras literá-
rias contemporâneas, enfocando os 
debates em torno do sujeito no fe-
minismo. Contudo, por apresentar 
uma reflexão teórica sobre o estado 
atual da questão, o texto sugere ca-
minhos que podem ensejar novos 
olhares sobre a produção literária, 
considerando-se o impasse a que 
chegaram as teorias pós-modernas 
e pós-estruturalistas, devido ao 
esquecimento da materialidade; 
daí a necessidade premente de se 
promoverem discussões que pos-
sibilitem um renovado olhar sobre 
elementos olvidados, como a iden-
tidade e o conceito de experiência.

Deslocamentos de gênero 
na narrativa brasileira contem-
porânea tem, desse modo, o me-
lhor dos desfechos: após uma valiosa 
coletânea de textos que interroga em 
profundidade as produções mais re-
centes e o estado atual da literatura 
brasileira, suscita novas possibili-
dades de questionamento, capazes 
de determinar futuros rumos para a 
reflexão em torno de obras literárias 
a partir de enfoques feministas.

aS orGanizadoraS
reGina dalCaStaGnè 
e VirGínia Maria 
VaSConCeloS leal

são professoras e 
pesquisadoras na 
universidade de brasília, 
atuando respectivamente 
como líder e participante 
do grupo de estudos em 
literatura brasileira 
Contemporânea.

: : gisele eberspäCher
 Curitiba – pr 

A
pesar de improváveis 
juntos, Rivoli e Tortoni 
se cruzam e se ajudam 
em dois momentos di-

ferentes de suas vidas. Tornam-se 
importantes um para o outro pelo 
que fazem, não por uma grande 
similaridade entre si.

Arquiteto preocupado com a 
arte escondida nas paredes, Rivoli 
encontra refúgio em construções e 
se interessa por elas quando viaja. 
Ainda guarda lembranças fortes 
da ditadura militar brasileira. Em 
dado momento, resolve viajar para 
um hotel no fim do mundo, como 
disse o arquiteto que indicou o lo-
cal: é uma construção em monta-
nhas de pedras da Patagônia, en-
canto para esses personagens.

Já em Buenos Aires, Rivoli co-
nhece Tortoni, taxista apelidado por 
conta do seu ponto favorito, o famo-
so café portenho. Rivoli, que estava 
na capital para seguir viagem pelo 
interior da Argentina, pede ao ta-
xista que o acompanhe. Esta é a pri-
meira vez que Tortoni viaja de avião. 
Nesse momento, Rivoli parece ser 
responsável por mostrar um novo 
mundo a seu companheiro, um ho-
mem já acomodado em sua rotina.

Os dois seguem viagem, mas 
ficam presos no deserto por causa 
de problemas mecânicos no carro, 
sem que ninguém passe pela estra-
da para ajudá-los. Rivoli e Tortoni 
no início tentam passar o tempo jo-
gando futebol e conversando sobre 
suas famílias (sem compreender 
muito o que o outro diz). Tortoni 
tenta entender como um brasileiro 
pode ser tão branco e tão grande, 
quase um sueco. Rivoli procura 
entender quando o taxista fala do 

ecos da existência
romance de estréia de Cadão volpato, PeSSoaS que PaSSaM PeloS SonhoS cria uma sutil rede de incerteza

O romance é divido em três 
partes — “Primeiro”, “Segundo”, 
“Hoje e amanhã”. No primeiro, o 
autor apresenta os personagens e 
narra sua viagem pela Patagônia. 
Em seguida, os filhos se encontram. 
Por fim, o brevíssimo “Hoje e ama-
nhã” é uma espécie de conclusão.

uma das características da 
escrita de Cadão Volpato é a cons-
trução de uma parte do enredo que 
não fica explícita para o leitor. Nes-
se sentido, o autor dá indicações 
que criam um sentimento em quem 
lê, mas elas não são confirmadas ao 
longo da narrativa. São uma espécie 
de sombra — ou sonho — que pai-
ra ao longo do livro, resultando em 
uma dúvida jamais solucionada.

Mesmo com o formato não-
-linear, a escrita é clara e fluida. O 
enredo é envolvente e os persona-
gens são bem construídos: comple-
tos e coerentes, com sentimentos 
complexos e uma vida quase real.

Nesse sentido, Rivoli, o arqui-
teto, possui uma cronologia mais só-
lida. Ele construiu uma casa de vidro, 
em que os personagens ficam mais 
expostos e o mundo mais exposto a 
eles. É um espaço com relações mais 
externalizadas. O arquiteto e sua fa-
mília têm, porém, uma casa de pedra 
em uma pequena cidade do interior. 
É um lugar em que ficam mais in-
trospectivos e as tramas são princi-
palmente internas. Rivoli, esposa e 
filhos são personagens que parecem 
saber para onde vão na vida.

Ao contrário deles, a família 
de portenha soa menos como uma 
construção e mais como uma obra 
do acaso. Não planejada, é só quan-
do a mulher engravida que Tortoni 
sai de casa e começa a trabalhar. No 
início, vende velas para igrejas, o 
único trabalho que consegue encon-
trar. É só por uma força externa que 

vira taxista — um padre conhecido 
sugere que divida o táxi com outro 
motorista da região. Por fim, quando 
o colega morre, acaba ficando com 
o carro. Seu filho, depois do plano 
fracassado de ser jogador de futebol, 
também acaba sem decidir por si 
próprio o que fazer de sua vida. 

MeMóriaS que eCoaM
Outros fatores trabalhados no 

livro são a memória e o sonho. Os 
personagens permanecem na memó-
ria um dos outros por muito tempo, 
mesmo depois de mudarem ou não 
estarem mais fisicamente juntos.

Essa característica ajuda a 
criar a dúvida que emana de Pesso-
as que passam pelos sonhos. Al-
guns personagens são tão frágeis que 
até se duvida de sua existência. São 
vultos ou sonhos que estão, que per-
manecem. Como diz Rodrigo Naves 
na orelha do livro, o autor constrói 
uma “epopéia fantasma”. Mas essa 
aura é dada de maneira sutil e gradu-
al, tornando-se a surpresa do livro.

As próprias ditaduras são 
como vultos nas vidas dos perso-
nagens. Cadão não apresenta em 
nenhum momento dados concre-
tos ou realidades inevitáveis des-
sas épocas. Mas o que acontecia no 
mundo altera os personagens, e ao 
leitor chega o eco das revoluções. A 
incerteza em relação à existência de 
personagens está associada ao mo-
mento de ditadura militar e pode 
ser vista como um reflexo do que 
esse tempo causou nas pessoas.

A melhor parte é a sombra 
que se constrói ao longo do livro 
na mente do leitor. No fim, res-
ta melancolia e dúvida tanto para 
leitores como para personagens, 
reflexos de uma boa história para 
quem lê e de tempos turbulentos 
de ditadura para quem os viveu. 

o autor
Cadão VolPato

É escritor, músico, jornalista 
e ilustrador. nasceu em 
1956, em são paulo. Já 
publicou quatro livros de 
contos (ronda noturna, 
dezembro de um verão 
maravilhoso, questionário 
e relógio sem sol) e 
um infanto-juvenil (Meu 
filho, meu besouro). 

deSloCaMentoS 
de Gênero na 
narratiVa braSileira 
ConteMPorânea
org.: regina dalcastagnè e 
virgínia Maria vasconcelos leal
editora horizonte
240 págs.

no hotel apenas por alguns dias 
quando decidem voltar. O taxista 
fica em Buenos Aires e Rivoli retor-
na ao Brasil. Cada um em sua vida, 
com seus problemas e suas memó-
rias, acabam perdendo o contato.

Cerca de quinze anos depois, 
Tortoni precisa de ajuda. O filho 
Francesco não vira craque de futebol 
e se envolve com questões políticas 
da ditadura argentina, tornando-se 
alvo da polícia. Tortoni o envia en-
tão com a namorada para a casa de 
Rivoli em busca de abrigo. A família 
basicamente adota os adolescentes, 
até o momento em que eles decidem 
voltar para a Argentina.

O auge de Pessoas que pas-
sam pelos sonhos é a construção 
de uma impressão não confirmada 
pelo autor e que permeia toda a nar-
rativa. Ao final, pode-se duvidar até 
da existência de personagens.

Certeza e aCaSo
O enredo é construído por 

capítulos com diferentes objetos 
narrados. A primeira perspectiva 
que o leitor tem é de um astronau-
ta que vê a Terra de longe. Só de-
pois disso começa a se aproximar 
dos dois personagens e da história 
de cada um, de maneira intercala-
da, antes de se cruzarem.

Com essa forma, cria-se uma 
imagem muito forte de Rivoli e 
Tortoni. Descobrem-se elementos 
de seu passado e presente, alguns 
pensamentos, preferências e op-
ções. Ao mesmo tempo, o leitor 
constrói essas figuras aos poucos 
e em camadas, descobrindo sobre 
eles por todo o livro.

A ditadura militar dos dois 
países é a única data de referência. 
Com trechos intercalados, dife-
rentes momentos da vida dos per-
sonagens se mesclam.

PeSSoaS que PaSSaM 
PeloS SonhoS
Cadão volpato
Cosac naify
320 págs.

filho, que aparentemente joga mui-
to bem futebol. Passando por ina-
nição, insolação e frio, o arquiteto 
perde os sentidos. Recebe ajuda de 
Tortoni e acorda em um hospital. 
Depois de poucos dias, os dois vol-
tam para a estrada.

Tortoni e Rivoli permanecem 
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T
alvez estejamos num tem-
po de revisões. Depois de 
todo o tumulto da litera-
tura da violência, em que 

as vozes da periferia violentaram 
até a língua portuguesa e, claro, a 
estética, a serenidade passa a ditar 
normas. Muitos autores, mesmo 
ainda elegendo a urbanidade mas-
sificada e opressiva como ponto de 
partida para suas reflexões, já se 
permitem alguns ensaios de liris-
mo. E até perseguem uma lingua-
gem mais apurada e requintada.

Em seu novo romance, Só 
por hoje, Julio Ludemir se filia 
aos novos tempos, mas mantém 
seu ofício de romancear o universo 
marginal carioca com uma tônica 
de crítica à íntima convivência entre 
bandidos e a elite da Zona Sul. um 
chavão, não resta dúvida. Porém, 
no caso de Ludemir há o aprofun-
damento dessa crítica, o que, de cer-
ta forma, contradiz todo o glamour 
com que vários intelectuais, a partir 
de Carlinhos Oliveira e seu Terror 
e êxtase, romance publicado em 
1978, vestiram a marginália carioca.

leGião Perdida
O enredo conta de Tony, um 

ex-editor de sucesso que perdeu 
tudo, até os dentes, para a compul-
são por cocaína. Está abstêmio há 
quinze anos e se sustenta traduzin-
do romances açucarados enquanto 
lê Gabriel García Márquez com en-
canto e paixão. Este frágil e medí-
ocre universo se fixa em uma Co-
pacabana decadente, tomada pelo 

disCurso antibeat
tráfico e pela prostituição.

Ludemir botou seu protago-
nista no fundo do poço e o mantém 
a um centímetro deste fundo como 
um sobrevivente de anos de esban-
jamento e até requinte e sofisticação. 
Como se o inferno ainda não fosse 
ali, abre um ralo — a paixão por Laís 
— por onde Tony pode escoar.

A partir desta trama Ludemir 
constrói seu discurso antibeatnik. 
Se o sonho daquela geração foi 
marcado pela apologia às drogas, 
aqui a seta aponta para todos os 
horrores que ela promove. Nin-
guém é vencedor, nem mesmo Ta-
vinho, o milionário editor que pre-
serva seu status. De resto, é uma 
legião de desdentados, esfarrapa-
dos e oportunistas. Não sobrevive 
sequer aquele discurso ético e pa-
cifista, de liberdade plena, que se-
duziu Jack Kerouac e seus amigos.

A legião de Ludemir traz ain-
da uma feição bem conhecida, este-
reotipada e chapada, rasa mesmo. 
Tony é o menino de origem podre 
que subiu na vida. Tavinho, o que 
já nasceu com tudo mas que era 
inseguro para tocar os negócios da 
família. Sua mãe, Helena Junqueira, 
a bondosa e compreensiva senhora 
da sociedade. Duda, um oportunista 
capaz de trair a todos desde que lhe 
garantam a cocaína da sobrevivên-
cia. Cid, outro oportunista, o qual se 
vale dos centros de reabilitação para 
propósitos escusos. Ângela, a médi-
ca de sucesso que Tony desvia para 
o inferno das drogas e do sexo gru-
pal. Thaís, a mulher fatal e drogada. 
E até um delegado truculento com 
passagem pela repressão militar dá 
os ares de sua graça na trama.

Catequese antiClímax
Há em todo o livro, de fato, 

um discurso doutrinador. Ludemir 
se esmera em falar das origens do 
Narcóticos Anônimos, dos pro-
cessos terapêuticos, do ambiente 
mórbido das clínicas, da biografia 
de alguns heróis da recuperação de 
viciados, ou adictos, como ele prefe-
re chamar. E isso favorece o anticlí-
max. Tudo bem, uma obra de ficção 
pode ter sua dose de proselitismo. 
Muitos autores já produziram bons 
livros a partir daí, mas quando o fi-
zeram colocaram a doutrina a ser-
viço da literatura e não o contrário.

No caso específico de Só por 
hoje, a catequese em alguns mo-
mentos chega a intervir no enre-

do de suspense, o grande mérito 
do romance. Isso mesmo, muitas 
cenas levam o leitor a se imaginar 
diante de um noir clássico, onde 
a violência era a mais perfeita 
tradução do instinto primário do 
homem, onde o herói sempre res-
guardava o contraponto da ética e 
da virtude. Quando Ludemir atinge 
este ápice, o que é muito freqüen-
te no desenvolvimento da trama, o 
romance ganha fôlego e segura de 
fato o leitor — mas logo vem a dou-
trina e cai o ritmo de tudo.

Aliás, o ritmo da narrativa é 
outro grande feito. O enredo pede 
um caminho rápido, urgente, pois 
nenhum dos personagens tem 
mais tempo para saciar todos os 
seus desejos. E Ludemir os aten-
de com precisão e segurança. Este 
caminhar frenético, enfeixado em 
capítulos curtos, oferece uma lei-
tura agradável e divertida.

Resta então a linguagem, que 
retrata bem a dicotomia entre as 
classes sociais envolvidas no drama 
de Laís e Tony. Ela, a linguagem, 
empobrece na mesma proporção 
que perdem nobreza os persona-
gens. É um jogo que não fica muito 
claro, mas que está presente aqui. 
E também surge de maneira bem 
dosada, não tanto sofisticada, nem 
tanto descaracterizada pelas gírias.

Enfim, Só por hoje é um bom 
livro de suspense que se perde nos 
desvãos do proselitismo. Da leitura 
fica a clara impressão de que em cada 
nova página o autor está a nos dizer 
que a droga é o mal e a resistência é 
o bem. O problema é que este tipo de 
maniqueísmo há muito deixou de en-
cantar leitores adultos.

: : vilMa Costa
 rio de Janeiro – rJ

O rio na parede, de 
Gil Felippe, reúne 
vinte e cinco textos 
curtos, reeditados, a 

maioria, depois de cinco décadas. 
Chama atenção como a forma e 
o conteúdo se relacionam, nego-
ciando sentidos e instalando-se 
no tempo presente, mesmo que a 
narrativa prime pela retomada de 
fragmentos da memória.

uma multiplicidade de ques-
tões é levantada, nas quais o coti-
diano, aparentemente banal, dos 
personagens ganha peso. As frases 
são coordenadas por uma adição 
sumária de fragmentos, numa sin-
taxe peculiar, cujas idéias são suge-
ridas por imagens, sons, cores, além 
de traços de uma linguagem oral 
quase descomprometida. Quase, na 
medida em que há uma intenciona-
lidade de construção de sentidos, 
mesmo quando o texto parece ofe-
recer leituras herméticas.

eSPaço CêniCo
Luz azul inicia-se: “Do fundo 

da panela de ferro a luz azul joga-
va as sombras das plantas secas no 
fundo branco”. Trata-se de uma 
descrição que envolve elementos 
concretos para criar a imagem 
poética. O desdobramento é uma 
seqüência de frases curtas que, 
como uma enumeração aleatória, 
precipita-se a compor a cena. “Pa-
redes forradas de pinturas. Cada 
qual, sua história. uma lembran-
ça. Agradável... (...) Barulho forte 
do movimento da rua. Lá embaixo. 
Livros, papéis na mesa.” Por esses 
elementos transitam as reflexões 
do narrador. um eu lírico que fala 
do mundo que o circunda como se 
só assim pudesse encontrar um lu-

a vida que segue
plenos de imagens e sentidos, contos de o rio na Parede, de gil felippe, alternam leveza, tensão e estilos variados 

gar na solidão do seu dia ou, quem 
sabe, da própria vida. 

A luz azul, como uma câme-
ra, ilumina utensílios e silêncios. 
Acende-se e apaga-se, numa ma-
nifestação de presenças e ausên-
cias, lembranças e esquecimen-
tos. “Sapatos, chinelos debaixo da 
cama espiam. Nenhum outro para 
companhia. Chegavam, e logo iam. 
Nunca, ficavam... Luzes acesas? 
Tirou a bermuda. Deitou na cama 
azul. As sombras das plantas secas 
no forro branco não mais. Luz azul, 
só amanhã. E sempre.”

Luzes e sombras desenham 
um espaço cênico que ajuda a cons-
truir esses sujeitos. Eles sofrem to-
dos os percalços do viver. O medo 
como assombração assusta o pro-
tagonista de A claridade, agora:

Encontrou só a escuridão 
da sala. Só o escuro. nada mais. 
Atravessar a sala. Acender a luz. 
Coração rápido. Sim, de repente 
ouvira. Passos. Passos fortes. Des-
cendo as escadas... O ranger das 
escadas. Frio na espinha, pelo cor-
po... A mão na boca, apertando, 
apertando. Apavorado, consegui 
gritar. As mãos sumiram. 

Depois de uma noite escura 
e assustadora, a paz só pode ser 
restaurada com a claridade do dia. 
As imagens cromatizadas facilitam 
a narrativa difusa do encontro do 
mundo interno com o externo. A 
cidade, como alegoria deste últi-
mo, traz elementos internos dos 
seus habitantes como quadros na 
parede de uma casa. “Lá em cima 
a cidade. E mais gente começava 
a viver por entre o cinza. O cinza 
da cidade cinza. Edinburgh cinza, 
sempre cinza. Gente cinza.”

Em Ponto negro, negro, o 
medo fala alto ainda: “Angústia pro-

funda doendo a mesma dor. O medo. 
O meu medo? O medo de ficar só. O 
medo da morte. A morte concreta, 
não mais abstrata. A morte sem sim-
bologia”. Este ponto negro, “naque-
la noite de solidão imensa” aponta 
uma perspectiva de travessia: “E o 
medo acabou. De atravessar o es-
pelho”. A narrativa neste conto mo-
vimenta-se mais como um fluxo de 
consciência do que como seqüência 
de fatos concretos. O medo da morte 
sem simbologias é também o medo 
de amar, o medo do encontro consi-
go mesmo do outro lado do espelho, 
o medo de viver, de atravessar as 
próprias fronteiras.

FantaSMaS da Vida
Se por um lado alguns contos 

assumem uma feição lírica da ex-
pressão dramática dos personagens, 
por outro, algumas surpresas inter-
rompem a gravidade de situações 
desconcertantes, introduzindo uma 
bem-humorada solução para cer-
tos impasses. É quando o riso pede 
licença ao trágico e domina a cena. 
Luz difusa é um bom exemplo: “En-
trou, contornou de móvel fugidio, 
na luz difusa da sala. Estendidos no 
sofá. Amor interrompido. A mulher 
dele e um homem. Desconhecido. 
Fazer alguma coisa. Tudo. Matar, 
estrangular”. Depois de toda a ten-
são que o fato poderia provocar, à 
moda de Nelson Rodrigues, um des-
fecho surpreendente nos aguarda. 
Mais que o desespero da flagrante 
traição, respira-se aqui o gostinho 
doce da vingança. Como isso é pos-
sível? Só lendo o conto para saber.

Terno vermelho reacende 
lembranças da infância do prota-
gonista. O menino precisava pagar 
uma promessa. Regras e burocra-
cias da Igreja o impediam. As arti-
manhas engendradas para realizar o 
feito contavam com a cumplicidade 

da avó. “Ninguém desconfiava. Nem 
o padre. Ele era anjo. Baixinho falou 
com a avó. Vontade de fazer xixi. 
Levantou o vestido, ali mesmo fez. 
Sorrisos das Filhas de Maria. Desco-
berta do sexo do anjo. O padre viu. 
Não gostou. A avó sorria. Vencera.”

Há na maioria dos textos uma 
semelhança de construção, apesar 
da variedade temática e de estilos 
(dramático, irônico, poético, oní-
rico). Escritos na década de 1960, 
mantêm o frescor da atualidade. 
Talvez porque o tempo e o espaço 
não têm marcas definidas: quando 
a matéria trata da condição hu-
mana e a linguagem assume suas 
nuanças poéticas, as datas per-
dem importância e os lugares, sua 
concretude. São textos que tanto 
podem ser lidos como um só con-
junto, quanto cada individualmen-
te. Com exceção dos dois últimos, 
que ganham ares de crônica: E o 
ano novo então começou fixa-se 
em uma data representativa de 
mudança, retomada, recomeço; 
A melhor idade insinua um olhar 
contemporâneo, irônico, distraído 
sobre a passagem do tempo.

O rio na parede, conto que 
dá título ao livro, cai como um raio, 
abrindo um buraco por onde um 
rio lá fora se desenha na parede. “A 
cozinha era cozinha (...) A solidão, 
ficou solidão mesmo.” Duas afirma-
ções tão assertivas podem nos levar 
a questionar: “Será? E a cozinha 
que era cozinha, o que é agora?”. A 
cada frase, sentidos se multiplicam 
produzindo um aparente nonsense. 
Sonho, representação, pintura na 
parede, reminiscências de um tempo 
povoado de lembranças, uma estra-
da vazia como um rio que caminha 
sem olhar para trás. É a vida ame-
açada que continua ali através de 
vozes que resistem com seus fantas-
mas, seus sonhos, suas histórias.

o autor
Gil FeliPPe

gil Martins felippe nasceu 
em são Carlos (sp). É ph.d. 
em botânica (fisiologia 
vegetal) pela universidade 
de edimburgo, na escócia, 
e autor de vários livros 
sobre o tema. tem cerca 
de 160 artigos publicados 
em revistas científicas 
brasileiras e estrangeiras, 
além de artigos de divulgação 
científica e vários livros 
didáticos. É membro titular 
da academia de Ciências 
do estado de são paulo.

o autor
julio ludeMir

nasceu no rio de Janeiro, 
em 1960, mas foi criado 
em olinda (pe). tem oito 
livros publicados, como 
o livro-reportagem rim 
por rim, sobre o tráfico 
de órgãos humanos no 
brasil, e no coração do 
comando, em que explora 
o sistema carcerário. É um 
dos criadores da batalha 
do passinho e da flupp.

treCho
Só Por hoje

“percebi logo no começo que 

o segredo da sobriedade 

vem de dentro, de lá desse 

vago latifúndio chamado 

coração no qual plantamos 

e cultivamos a auto-estima. 

Mas eu precisava da imagem 

de editor que havia criado, 

graças à qual me fizera 

respeitar dentre as pessoas 

que me interessavam. 

não sentia falta de mulher, 

nunca me importei com a 

beleza física que jamais tive, 

conseguia até viver sem as 

ideologias que em tempos 

idos desempenhavam 

um papel fundamental.

o rio na Parede
gil felippe
ateliê
88 págs.

Só Por hoje
Julio ludemir
rocco
160 págs.
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leitura atenta de oS CaboCloS, de 
valdomiro silveira, revela um contista 
cheio de humor, lirismo e cenas vivas

injustamente
esquecido

: : rodrigo gurgel
 são paulo – sp

O 
paulista Valdomiro Sil-
veira — que passou a 
vida publicando seus 
contos em jornais e re-

vistas, reunindo-os, de tempos em 
tempos, no formato de livro — so-
fre, até hoje, a incompreensão de 
parte da crítica literária. Mas não se 
pode esperar muito de alguns man-
darins, sempre prontos a enaltecer 
o beletrismo cabotino de Afonso 
Arinos — como não me canso de 
dizer — e desprezar, por exemplo, a 
espontaneidade e a tensão épica do 
goiano Hugo de Carvalho Ramos. 
Aliás, este último forma, ao lado 
de Simões Lopes Neto e do próprio 
Valdomiro Silveira, a tríade que não 
ergueu suas preocupações regiona-
listas à condição de um mausoléu da 
linguagem ou dos costumes locais.

FiSGar o leitor
Os caboclos, primeiro livro 

de Valdomiro Silveira, publicado 
em 1920, reúne vinte e quatro con-
tos elaborados entre 1897 e 1906, 
com exceção da narrativa que fecha 
o volume, desespero de amor, es-
crita especialmente para a Revista 
do Brasil, em 1915.

São histórias singelas ou dra-
máticas, de inícios contagiantes, 
que quase sempre capturam o pro-
tagonista num momento revela-
dor. É o que ocorre em Esperando:

A Maruca trepou ao lugar 
mais alto daquela pedra e pôs-se a 
olhar o rio. O rio estava reponta-
do de uma vez, e corria quase em 
silêncio: tinham-se-lhe encoberto 
as rochas das corredeiras por sob 
as águas da última chuvarada. 
um martim-pescador, sentado no 
guatambu da ribanceira, olhava 
para o largo, tocaiando os peixes. 
E o vulto do martim-pescador, 
fazendo sombra no rio, depois da 
sombra da Maruca, tinha jeito de 
lhe estar de pé na cabeça.

Perceba-se a forma algo sim-
ples de narrar, obediente à tenta-
tiva de reconstituir a fala caipira 
— avessa, certamente, à mesóclise 
—, claro propósito do autor, que se-
quer evita repetir certos vocábulos, 
o que não o impede de descrever 
com habilidade a posição curiosa 
assumida pelas sombras.

Iniciar bem é uma arte, ainda 
que os teóricos do conto insistam na 
importância dos finais. Em na tape-
ra de nhô Tico, as exclamações que 
irrompem sob o sol fisgam o leitor:

— Ota! Solama bruta! — ia 
dizendo Chico Pica-pau, sozinho, 
pela estrada vermelha, ao pino do 
dia. O suor caía-lhe em grossas 
gotas pela testa e rosto abaixo, ba-
nhando-lhe a camisa de algodão e 
um bentinho de baeta azul que ves-
tia a oração livradeira das cobras 
e dos outros bichos da peçonha [...].

No conto Salvação, os pássa-
ros espocam, quase antropomorfi-
zados, numa barulheira tremenda:

um gurundi pegara a chiar, 
muito aflito, no meio do cambuizal: 
e perto dele, em gritaria alvoroça-
da, enrufando penas, iam pelo ar os 
bem-te-vis, as cabeçudas e as sapu-

com sal e tudo, a boiada engor-
dando na grama larga, e o tempo 
dando trinta dias por mês: até que 
enfim, ganhando coragem, pediu a 
moça, numa janta, em cima da úl-
tima colher de cocada preta e antes 
da tigela de café. (Última vez)

O inusitado dos verbos não re-
cupera apenas a linguagem típica do 
interior paulista, mas areja a frase e 
soma-se aos adjetivos e ao advérbio 
para tornar a personagem visível:

[...] O Valério machucava um 
parelho de brim de algodão tran-
çado, tinha um lenço de ramos 
atado à camisa de morim e que-
brara à testa, vitoriosamente, um 
chapéu cor de leite com café. [...] 
(Saudade do natal)

Em Os curiangos, desoladora 
história do coveiro Pedro Mariano, 
a febre, talvez a gripe espanhola, se 
instala na cidade. O estranho bater 
dos sinos e a pobreza dos funerais 
ampliam a dor das sucessivas mortes:

[...] não acabava o sino de 
bater por um defunto, devagar, 
devagarzinho, já pega a bater 
por outro, mais depressa, até que 
o toque dos mortos já parecia re-
pique de festa, credo em cruz! Os 
que tinham alguma coisa de seu, 
lá iam meio arranjados p’r’o car-
ro preto, depois de um terno de 
homens de fora esborrifá-lo de 
quanta água esquisita há; os ou-
tros, que morriam p’r’o hospital 
ou p’r’esses ermos, a carrocinha de 
pão vinha buscá-los, e, depois que 
os tais home’s os deixavam molha-
dos duma vez, lá iam p’r’o alto da 
estação, toca-que-toca, sofrendo a 
birra dos cocheiros e o trote duro 
dos cavalos arrebentados.

A devastação irrompe diante 
da personagem que volta, sem avi-
sar, à cidade e, ao descer do trem, 
vê apenas abandono, destruição. 
“É a viração do mundo”, sintetiza o 
narrador, “o que onte’ era doce de-
vera, amarga hoje; o que fora bom, 
fica ruim”, recuperando a clássica 
figura do “mundo às avessas”, tão 
bem descrita por Ernst Robert Cur-
tius. Logo depois, quando o prota-
gonista se vê forçado a enterrar a 
mulher que amava em segredo, o 
infortúnio leva-o à loucura. Vagan-
do enlouquecido, Mariano imagina 
sofrer o ataque da natureza:

Chegou à porteira que dá 
p’r’a chacra do João Júlio, dobrou 
às canhas, atormentado, sem tino e 
sem tento, e foi beirando os trilhos. 
Agora, a barulhada não era só dos 
curiangos, em roda: lá dentro da 
cabeça também a bicharia amoti-
nada lhe fazia um guaiú de ensur-
decer, como se tivesse ânsia de voar, 
no mesmo auto, p’r’aquele milheiro 
de gargantas despregadas. E sentiu 
recrescer a loucura dos curiangos, 
e a raiva, enquanto os bitus e içás 
estalavam de leve as asas tremidas, 
e as escumanas se lhe encaminha-
vam p’r’o meio dos miolos, campe-
ando saída a toda pressa.

Mas Valdomiro Silveira tam-
bém sabe ser lírico, como neste 
trecho de desespero de amor, em 
que sol e lua se alternam não só 
para reforçar a idéia da passagem 
do tempo, mas também criar uma 
ilusão pictórica:

A paixão lavrou depressa: 
não podia passar muitas horas 
longe dele, esperava-o à porta com 
flores no cabelo, no peito ou na cin-
tura; e ficava a acompanhá-lo com 

caias. Chegou a aparecer no tumul-
to, curiosa e assustada, uma meia-
-pataca: mas, pousando em galho 
vizinho ao em que estava o gurundi, 
tomou-se logo de tamanho terror, 
que abriu vôo, desmanchado em 
cor de havana, entre os ramos po-
voados de frutinhas vermelhas.

Não de forma tão abrupta, 
mas com desagradável surpresa, 
começa a narrativa Camunhengue: 

um belo dia, sem mais esta 
nem aquela, pegaram a aparecer 
pelo rosto do Zeca Estevo umas 
grossuras, uma vermelhidão, uma 
pressama que ninguém sabia como 
explicar. Engrossavam-lhe as asas 
do nariz, iam-se-lhe sumindo os 
olhos sob a carne tumefeita, que os 
vencia por todos os lados, recres-
cente, e as pestanas principiaram 
a fazer-se-lhe ralas, esfiapadas, ao 
mesmo tempo que a cabeça despo-
voava de cabelos e uma quase con-
tínua fraqueza lhe bambeava as 
pernas, para baixo dos joelhos.

o traçado
Esses começos, capazes de 

prender nossa atenção, anunciam 
outra das qualidades de Valdomiro 
Silveira: a de criar narradores que se 
expressam com desembaraço, colo-
cando o leitor diante da cena viva, 
nítida. Como em Por mexericos:

O Fernando, enlevado no tra-
balho, não viu quando lhe chegou à 
porta o Chico Ferro: corria a plaina 
por um toro de peroba e, rasgando 
fitas e fitas cor-de-rosa, punha gos-
to em ver que se enrolavam como 
uma trança desfeita, pendiam para 
a banda e caíam no chão, entre os 
sarrafos e a serragem [...].

Sua técnica pode se revelar 
numa composição metafórica que 
resume, de forma poética, certo es-
tado de espírito: “[...] Para quem 
trazia saudade velha, não havia hora 
melhor: tudo em roda estava quieto, 
o sol ardia, e a sombra dos arvoredos 
era boa e serena como um perdão” 
(Hora quieta); ou pode se distender 
em analogias aliciantes:

Mas a calma fugiu logo: o 
José começou a falar-lhe um dilú-
vio de coisas, com a voz abafada 
como a dos urus na grota do ni-
nho, e sempre se lhe ia chegando 
mais para perto, a ponto de ser 
preciso que ela às vezes recuasse 
para um lado e outro. A voz do 
José tinha o som de um enxame de 
mirins fumegando à porta do mel: 
e o que a voz dizia, naquele pouco 
som, tinha a mesma doçura que o 
mel dos mirins. (As fruitas)

Nas mãos desse contista, as 
frases se encadeiam sem adereços 
desnecessários, o ritmo torna-se 
leve — e a paixão é descrita com 
perfeito toque de humor:

O carreiro levava uma carre-
gação de sal para o Tibagi; mas fi-
cou tão enlevado na Vicença (ago-
ra, que ela era linda, isso era!), 
ficou tão enlevado, que por um 
triz não se lhe derreteu o sal com 
os aguaceiros de maio, caídos sem 
mais tirte, nem guarte, nem licen-
ça dos que andam apaixonados. 
Estava quase aguando, o pobre! 

nas mãos 
desse contista, 
as frases se 
encadeiam 
sem adereços 
desnecessários, 
o ritmo torna-
se leve

o autor
ValdoMiro SilVeira

nasceu em senhor bom Jesus 
da Cachoeira (sp), no dia 11 de 
novembro de 1873, e faleceu em 
santos, (sp), no dia 3 de junho 
de 1941. passou a infância e a 
adolescência em Casa branca 
(sp). formado em direito, viveu 
em santa Cruz do rio pardo 
até 1897, quando retorna à 
capital. ainda em Casa branca, 
fez estudos de ornitologia 
e botânica, e escreveu seus 
primeiros contos. durante suas 
estadas no interior paulista, 
procurava a convivência dos 
caboclos, observando-lhes os 
costumes e a linguagem. sua 
obra foi publicada em jornais 
e revistas, principalmente a 
semana, a bruxa, revista do 
brasil, gazeta de notícias, o país 
e o estado de s. paulo. também 
foi deputado e secretário de 
educação e Justiça do estado de 
são paulo. deixou os livros de 
contos os caboclos (1920), nas 
serras e nas furnas (1931), 
Mixuangos (1937) e lereias 
(1945, póstumo), além de várias 
narrativas ainda inéditas. o 
arquivo do escritor encontra-
se no instituto de estudos 
brasileiros (ieb) da universidade 
de são paulo (usp).
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E
xcetuando Mário de Andrade — praticamente nunca saiu do 
país — e Jorge Luis Borges — viveu na Suíça e na Espanha —, 
a modernidade latina “sempre se deixou seduzir pela medusa 
parisiense”, diz Jorge Schwartz em Fervor das vanguar-

das — Arte e literatura na América Latina. Seu livro é um road 
movie: Brasil, uruguai e Argentina integram esse roteiro pelas décadas 
de 1920 e 1930. O objetivo: apresentar os pontos em comum entre es-
sas culturas. Seriam tão próximos — artisticamente, bien sûr, Tarsila 
do Amaral, os argentinos Xul Solar e Horacio Coppola, o uruguaio Jo-
aquín Torres García? Fervor das vanguardas tratará de responder. 
Concordar ou não é outra conversa.

Percebe-se o termo “vanguarda” como o X no mapa, o sinal que 
identifica onde está escondido o tesouro. Vanguarda, arguto leitor, é cada 
vez mais uma “peça de museu”, requer muita escavação. E o professor 
Schwartz, com rara delicadeza e conhecimento de causa, escava.

Escava e apresenta o resultado de seu trabalho: acima de tudo o 
diálogo cultural com nossos vizinhos e a inevitável influência européia. 
Apresenta Mário de Andrade, o primeiro a escrever sobre Borges em nos-
so país, em 1920. Junto com Borges traz à tona outro argentino, o poe-
ta Oliverio Girondo, que no seu entender representava a “vanguarda no 
sentido mais tradicional e histórico do termo e em praticamente todas 
as etapas de produção”. Artista plástico além de poeta, Girondo seguia 
os passos de Baudelaire. Aqui, deixo a pergunta: como um vanguardista 
segue ou reproduz, se não a obra, as intenções de outro artista?

Sem desfazer o valor da obra, em suas variadas vertentes, mas deixe-
mos de lado o termo vanguarda.

olhar Moderno
O professor Schwartz apresenta seus estudos sobre vários artistas. 

O argentino Horacio Coppola é um deles e também dos mais instigan-
tes, capaz de explorar com elegância e sensibilidade o construtivismo 
europeu e o barroco brasileiro, mais precisamente o mineiro.

Coppola morreu aos 105 anos e sua obra, pelo menos na visão des-
te aprendiz que visitou sua exposição “Visões de Buenos Aires” no IMS 
do Rio de Janeiro, não pode ser dita popular. “Luz, cedro e pedra — 
Esculturas do Aleijadinho”, essa visitei no IMS de São Paulo. Registros 
feitos pelo fotógrafo Coppola em 1945, inesquecível o contraste que se 
estabelece entre esses seus dois momentos.

Mas a fama desse argentino é resultado das fotos de Buenos Ai-
res, de sua atenção à geometria da capital. O vanguardista Coppola 
estudou na Bauhaus, fundada pelo arquiteto Walter Gropius. Os as-
pectos geométricos destacados por Coppola resultam da escola alemã. 
Outra pergunta, atento leitor: vanguarda na Bauhaus ou na utilização 
da sua influência via Coppola?

As fotos do argentino ilustraram com imagens do subúrbio Evaris-
to Carriego (1930), de Jorge Luis Borges. No primeiro livro de poemas 
de Borges, Fervor de Buenos Aires (1923), a ausência de seres huma-
nos deixa a capital com ares de cidade fantasma. As fotos de Coppola acen-
tuam o aspecto de solidão, de fim, destacam alguns detalhes de Buenos 
Aires dentro desse desamparo “em que o grande personagem é a cidade”.

A análise de Schwartz faz um contraponto à melancolia de Borges, 
vê nas fotos de Coppola “um vínculo do olhar moderno com a arquite-
tura que marcou a carreira de alguns gigantes da fotografia moderna, 
como Atget, Brassaï e Kertész”.

Ainda sobre Coppola: “O seu era um olhar geométrico, da ci-
dade que se verticaliza, um olhar moderno e antípoda ao de Borges, 
fixado no barrio”.

oriGinalidade
e inFluênCia
Importante ressaltar — entre vários aspectos apresentados nos 

belos estudos de Schwartz — o fato de todos os vanguardistas cita-
dos não “pecarem” pela originalidade. Seria o ônus de pertencerem 
à periferia artística?

O professor mostra a influência do primitivo/moderno, carac-
terística marcante das vanguardas européias no início do século 20. 
O uruguaio Joaquín Torres García é um exemplo entre os “grandes 
artistas da modernidade periférica sul-americana”. O “Abaporu”, de 
Tarsila do Amaral, é outro.

García é considerado o pintor uruguaio mais importante do sé-
culo 20. Construtivista, grande parte de sua produção pode ser vista 
no Museu Torres García, em Montevidéu. um dos mais instigantes, 
emocionantes e ao mesmo tempo didáticos estudos de Fervor das 
vanguardas é sobre este pintor, escultor, escritor, desenhista e pro-
fessor: Um flâneur em Montevidéu: La ciudad sin nombre, de Joa-
quín Torres García. Vale o livro.

Voltando ao primitivo/moderno, a leitura de Lasar Segall: um ponto de 
confluência de um itinerário afro-latino-americano nos anos 1920.

A vanguarda parisiense deu ao negro o status de modernidade, a 
partir do forte impacto que representou para as artes “Les demoiselles 
d’Avignon” (1907), de Picasso, em que pelo menos três das cinco prostitu-
tas no famoso quadro têm como rosto máscaras africanas. Mas por que 
o primitivo se converteu em sinônimo do moderno?

Aqui me interrompo para deixar ao leitor o prazer da leitura des-
te fascinante Fervor das vanguardas.

Mas se até aqui este aprendiz citou quase que exclusivamente 
a riqueza dos textos acerca das artes plásticas, não se deixe iludir. 
O livro tem mais, muito mais e a literatura é investigada, analisada 
meticulosamente pelo professor Schwartz. Um exemplo é quem o 
Espantapájaros espanta?.

Não se percebem excessos, tampouco ausências na obra de Jorge 
Schwartz. Que não se perceba sua omissão, curioso leitor.

os olhos, tempo esquecido, até que 
o vulto desaparecesse no caminho 
e sobre o caminho caísse toda a po-
eira que aquele vulto erguera na 
passagem. quantas vezes o sol a 
cobrira de ouro, vendo ela o Chico 
Só a sumir na lonjura de um mor-
ro, e a lua viera cobri-la de prata, 
sem que ela se afastasse ainda da 
porta, enamorada e sonhadora!

deSenlaCeS
Valdomiro Silveira tinha a exa-

ta noção de como os finais podem 
ser impactantes num conto, sejam 
eles o desfecho clássico que Edgar 
Allan Poe advogava, com sua tese de 
que o dénouement deve ser escrito 
antes de tudo, ou apresentem a per-
turbadora sensação de permanência 
— e muitas vezes de irresolução — 
da narrativa tchekhoviana. 

Em Por mexericos, Nhô Fer-
nando, interrompido no trabalho, 
ouve as reclamações de Chico Fer-
ro com aparente paciência — até 
correr o falastrão de sua oficina, 
confirmando o velho ditado: “Cão 
que ladra não morde”. A história 
do topetudo que se acovarda re-
torna no conto Valentia, mais cô-
mico, com Ana Triste — “pixaim 
repuxado para as orelhas, à força 
de pente, remexido em caracóis e 
todo besuntado de banha com es-
sência de rosa” — enfrentando o 
brigão Imbuava. No conto Missa 
da Páscoa, a alegria antecipada, 
os cuidados da vaidade, os sonhos 
do amor correspondido — maio-
res do que os da paixão impossí-
vel — são destruídos de repente, 
restando apenas o vazio num final 
em que a protagonista sequer tem 
a chance de reagir. Pinhã refugada 
termina com o golpe de insolência 
e desprezo sobre a prostituta que 
começa a envelhecer, mas cuja 
inabalável dignidade se revela, em 
meio a soluços, na última frase. Em 
desespero de amor, a confirmação 
do adultério é anunciada de forma 
sutil mas inquestionável, também 
por meio de breve sentença.

Mas os causos de Valdomiro 
Silveira podem terminar sem sur-
presa, ratificando a expectativa do 
leitor, que se vê, contudo, cingido 
por uma nota lírica ou comoven-
te: em Cena de amor, Chico Luís 
e Candoca, ambos feios, se apaixo-

nam, mas o gesto involuntário do 
final, da mão que toca a trança da 
mulher — trança, aliás, sutilmente 
anunciada parágrafos antes —, sin-
tetiza a narrativa; o fecho de Hora 
quieta chega a ser pueril, mas, gra-
ças à espirituosa exclamação da 
jovem apaixonada, o leitor é trans-
ferido a delicioso universo, no qual 
não há espaço para angústias ou 
dúvidas existenciais — sentimen-
to que se repete em Salvação, por 
meio do saudosismo feliz do velho 
e bom Albino. Em Mamãe, ao con-
trário, a dor materna, subitamente 
revelada, expõe ao filho doente a 
dimensão do seu próprio drama. 
De nada adianta a Chiquinha Sa-
biá, protagonista do Faiscador de 
Carumbé, sua devoção ao galante-
ador Zé Saúva; previsto, o desgosto 
permite-lhe apenas aflitiva reação: 
“Agora (ela gaguejou um tempi-
nho), agora (e pôs-se a tremer os 
lábios), agora (e desatou a chorar), 
agora só morrendo!”. O choro con-
vulso e o arrependimento domi-
nam Lainha, em Constância, quan-
do esta percebe, tarde demais, que 
não fora fiel ao próprio coração.

teMPo e ConSCiênCia
O talento desse contista pode 

se revelar, ainda, na composição dos 
diálogos. Em Saudades do natal, as 
memórias de Valério e Doninha se 
alternam — uma verbalizada pelo 
apaixonado, outra, puro assentimen-
to, desfiando-se nas lembranças da 
silenciosa ouvinte. Compõe-se, as-
sim, o dueto no qual o amor, sobres-
saindo da festa familiar, realimenta-
-se em emocionado continuum. 

A fim de marcar o progresso 
da morfeia, o tempo ganha relevân-
cia em Camunhengue, mas avança 
segundo os ciclos da natureza: ain-
da cai “uma neblina muito fria, em-
bora fosse tempo de milho verde”, 
quando Zeca Estevo sai em busca 
do curandeiro; ao chegar “o tempo 
das águas, com uma ventania nun-
ca vista e um poder de tempestade 
todo santo dia”, a esposa já se re-
cusa a dormir com ele na mesma 
cama; na estiagem, numa manhã 
de dezembro, Zeca parte definiti-
vamente, rejeitado por todos. 

Narrativa concisa, Cena de 
amor revela, sob a trama em que al-
guns encontraram apenas ingenui-
dade, a plena abertura de Nhá Can-
doca à vida — apesar da feiura, esta 
mulher não se permite a mínima 
autocomiseração. Semelhante força 
moral está presente em na tapera 
de nhô Tido: Chico Pica-pau, o pro-
tagonista, passa da inquietação e do 
desejo de vingança ao estupor que 
lhe permite reencontrar o sentido 
da própria consciência. 

Não há banalidade, portanto, 
em Valdomiro Silveira. Abandonado 
por certos críticos num limbo nada 
honroso, ele merece leitura atenta 
— inclusive para lembrarmos que a 
literatura não deve espelhar apenas 
derrotismo, misantropia e tédio.

nota

desde a edição 122 do rascunho 

(junho de 2010), o crítico rodrigo gurgel 

escreve a respeito dos principais 

prosadores da literatura brasileira. na 

próxima edição, lima barreto e Vida e 

morte de M. j. Gonzaga de Sá.

esCavar a 
Modernidade

treCho
oS CaboCloS

“a moça, afinal, não havia 

de ficar parada em casa; 

não tinha de aturar, a vida 

inteira, o peso de toda a 

viração do serviço, que 

nem uma negra mina: 

precisava de casar. É 

verdade que o pintassilvo 

a andava rodeando, 

história velha e comprida, 

história da carochinha! 

Mas o tempo vai correndo, 

fazendo estrago em tudo: 

quanto mais na gente! a 

moça precisava de casar. 

o pintassilvo que desse o 

seu recado ou, então, que 

desocupasse o beco.

(do conto última vez)

ilustração: Carolina Vigna-marú

o autor
jorGe SChwartz 

nasceu em 1944. graduado 
em estudos latino-americanos 
e inglês pela universidade 
hebraica de Jerusalém, obteve 
mestrado e doutorado em 
teoria literária e literatura 
comparada pela usp, onde é 
professor titular de literatura 
hispano-americana. É 
pesquisador sênior do Cnpq, 
autor de numerosos livros 
e artigos de crítica de artes 
visuais e literatura e curador 
de exposições. dirige o Museu 
lasar segall (ibram/ MinC) 
desde 2008.

treCho
FerVor daS 
VanGuardaS

“das várias definições que 

Coppola escolheu para 

a fotografia, “imagema” 

é o conceito que melhor 

a representa: “da minha 

janela — vendo com ânsia 

e maravilha — olho o real 

iluminado: encontro — de 

um ponto de vista dado — 

uma imagem, por assim 

dizer, de meu mundo 

próprio”. a alusão à janela 

pode ser no sentido 

mais literal do termo, 

mas no sentido figurado 

representaria seu olhar 

e seu encontro com o 

mundo, subjetivo através 

da lente da câmera 

fotográfica. 

FerVor daS 
VanGuardaS
Jorge schwartz
Companhia das letras
376 págs.
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literatura e teMpo

N
o intervalo de uma oficina li-
terária que dou na Biblioteca 
Pública do Paraná, caminho 
um pouco pelo amplo saguão 

para esticar as pernas. Esbarro, então, 
com versos contundentes de Helena Ko-
lody (1912-2004) — um dos nomes mais 
destacados da poesia paranaense. Em le-
tras fortes, eles começam assim: “No mo-
vimento veloz/ de nossa viagem,/ embala-
-nos a ilusão/ da fuga do tempo”. Minha 
memória não me ajuda: puxo um bloco 
e anoto. Foram tirados do livro Infinito 
presente, que Helena publicou em 1980.

Recuo um pouco e me acomodo 
em uma poltrona para ler com mais 
calma o quarteto seguinte. Continuo a 
anotar: “Poeira esparsa no vento/ ape-
nas passamos nós./ O tempo é mar que 
se alarga/ no infinito presente”. De ime-
diato, numa dessas conexões bruscas 
que nos vêm como uma rasteira, penso 
no capítulo nono de Lavoura arcaica, 

a novela de Raduan Nassar que estou 
justamente a estudar com meus alunos: 
capítulo dedicado a um contundente 
discurso sobre o tempo.

Volto e recomeço por Helena. É 
muito boa a idéia de que não é o tem-
po que passa, mas somos nós, sim, que 
o atravessamos. Agarramo-nos à ilusão 
de que é o tempo que se desenrola à nos-
sa frente, como uma longa passadeira, e 
que, veloz, é ele também que nos foge. 
Mas é o contrário. Na travessia do tem-
po — que se estende diante de nós como 
um deserto, ou um jardim —, somos 
nós que apressamos o passo (esterilida-
de) ou que o amansamos (fertilidade). 
Tudo, ou quase tudo, está em nossas 
mãos — ou a nossos pés.

Somos nós quem dominamos o 
tempo, e não o contrário. Idéia bastante 
próxima daquela apresentada no discurso 
do pai no capítulo nono do livro de Radu-
an. Está escrito: “Rico só é o homem que 

aprendeu, piedoso e humilde, a conviver 
com o tempo, aproximando-se dele com 
ternura, não contrariando suas disposi-
ções, não se rebelando contra seu curso, 
não irritando sua corrente, estando atento 
a seu fluxo”. Em poucas palavras: riqueza 
é atravessar o tempo com delicadeza.

Fecho um pouco os olhos, não para 
cochilar, mas para pensar um pouco em 
mim mesmo. Desde que fiz sessenta anos 
— estou com sessenta e dois —, sempre 
converso com meus amigos de geração 
sobre a pressão discreta, mas insistente, 
que a passagem do tempo exerce sobre 
nós. Muitas vezes, talvez na maioria, vi-
vemos a reclamar do tempo, a lhe atri-
buir as piores maldades, a enxovalhá-lo. 
Tanto os versos de Helena como o capí-
tulo nono de Raduan me levam a pensar 
que, antes de criticar o tempo e seu ar-
rastar inexorável, devemos criticar a nós 
mesmos e a maneira como o usamos.

Há muita tristeza no tempo que 

escorre, mas há também muita beleza. 
Tudo depende do que dele conseguimos 
arrancar. Tudo depende do modo como 
nós o pisamos. Do ritmo de nossos pas-
sos. Da firmeza de nossa direção. Vejam 
só: uma poeta e um ficcionista, que na 
aparência trabalham “fora do tempo”, 
me fazem encará-lo. Como uma ampla 
paisagem que se abre em torno de mim. 
Como um cenário que me abriga e atra-
vés do qual sou levado a caminhar. Ali 
sou eu quem escolhe os passos. Como 
uma criação minha, algo que escolho, 
em vez de uma condenação.

nota

o texto literatura e tempo foi publicado no 

blog a literatura na poltrona, mantido por 

José Castello, colunista do caderno prosa, 

no site do jornal o globo. a republicação no 

rascunho faz parte de um acordo entre os 

dois veículos.

o poe de Jeanette roZsas
: : rodrigo Casarin
 são paulo – sp 

O 
que é uma biografia? Sergio 
Vilas-Boas, um dos prin-
cipais teóricos do assunto 
no país, diz que é a vida do 

biografado segundo o olhar de seu bió-
grafo. A partir dessa definição, temos já 
claro que é uma obra de cunho autoral, 
em que o escritor imprime sua visão de 
mundo sobre a vida do personagem que 
resolve investigar; uma obra de quem a 
escreve, não de quem nela é retratado.

Porém, a resposta está longe de 
esgotar o assunto. Qual a profundidade 
que a obra deve ter? Como o biógrafo 
deve se portar em relação ao biografa-
do? Ela deve ser uma grande reunião 
de acontecimentos, números e datas, 
independentemente de sua relevância 
para contar a história do personagem, 
ou pode se deter nos principais elemen-
tos da vida do biografado, aqueles que 
realmente tocam e revelam sua persona-
lidade? É melhor um Ruy Castro e sua 
paixão por fatos e mais fatos e mais fatos 
ou um Fernando Morais, com sua clara 
preferência pela história como um todo?

Sendo um gênero da literatura de 
não-ficção que flerta e se mistura em 
diversos momentos com o jornalismo, 
o que podemos realmente afirmar é que 
em uma biografia não há espaço algum 
para invenções por parte do escritor 
com relação ao conteúdo. Não é per-
mitido pegar um apanhado de fatos es-
parsos e colocá-los em uma única cena. 
Não é possível juntar três ou quatro per-
sonagens em um só. Não é válido criar 
diálogos com base naquilo que pessoas 
poderiam ter dito, mas jamais disseram. 
Burlar uma dessas regras ou qualquer 
outra semelhante é quebrar o pacto im-
plícito que há entre biógrafo e leitor.

deSConFiança
Edgar Allan Poe: O mago do 

terror — Romance biográfico, es-
crito pela contista e romancista Jeanette 
Rozsas, é uma boa oportunidade para 
discutirmos alguns desses pontos. O 
fato de ele ser destinado a adolescentes, 
com capítulos breves, textos explicati-
vos, esmiuçada cronologia, aperitivos de 
trabalhos de Poe e tom bastante didático 
não é um impeditivo para tratarmos de 
certos pontos que podem ser aplicados a 
qualquer exemplar do gênero.

Logo no título já nos deparamos 
com um grande problema: romance bio-
gráfico. Como deveríamos entender um 
romance biográfico? É uma biografia 
escrita na forma de romance, que utili-
za recursos literários tradicionalmente 
ligados à ficção? Se for isso, perfeito. É 
realmente com esse apoio, com essas 
ferramentas que a literatura de não-fic-

ção se aprimora e consolida seu espaço. 
Mas e se romance biográfico significar a 
romantização do que lemos, ou seja, um 
livro em algum grau inventado, livre-
mente adaptado ou ficcionalizado?

Apesar de a autora dizer que é uma 
obra “na forma de romance, mas com 
absoluta fidelidade aos fatos tirados do 
vasto material bibliográfico consultado”, 
em certos momentos há sim a impressão 
de que passagens foram apenas inspira-
das na realidade. Eis uma amostra:

naquela noite, Eddie não conse-
guiu dormir. Cada vez que fechava os 
olhos, era atormentado por cenas que o 
deixavam apavorado. Lá pelas tantas, 
perguntou ao primo James:

— Jimmy, você já entrou num ce-
mitério?

O primo, que começava a pegar 
no sono, murmurou alguma coisa e vi-
rou para o outro lado. Edgar insistiu:

— Você já entrou ou não?
dessa vez, James acordou. Conhe-

cia bem o garoto para saber, se não res-
pondesse logo, não teria sossego.

— O que você quer, Eddie? Eu já 
estava quase dormindo.

— Quero saber se você já entrou 
num cemitério.

— Claro que sim.
— quando?
— Sei lá... Quando meu avô mor-

reu. E às vezes a gente andava por lá, 
na saída da escola.

— Você ficou com medo?
James hesitou um segundo antes 

de responder:
— quem, eu? Medo? Medo de quê?
— Bom, não sei... Aqueles túmu-

los... Saber que debaixo da terra tem 
gente morta, um monte de esqueletos 
enterrados.

— Se estão enterrados, não tem do 
que ter medo.

— Mas e se algum escapar?
— Como vai escapar se está mor-

to, bobinho? Você não sabe que depois 
que botam o caixão lá embaixo, jogam 
um monte de terra até encher a cova e 
ainda uma camada de cimento?

— quer dizer que ninguém escapa?
— Claro que não. Mesmo por-

que, para ficar lá embaixo, tem de 
estar morto, e mortos não costumam 
andar por aí.

Posso estar sendo cético demais e 
cometendo uma injustiça com a autora: 
o trecho acima me parece verossimi-
lhante, contudo bastante improvável 
de ter sido de alguma forma lembrado 
ou registrado com tamanha precisão e 
riqueza. Claro que é possível que o jo-
vem Poe tenha falado de seus temores 
ao primo antes de dormir, mas há um 
detalhamento muito grande no diálogo, 

muitas trocas entre os interlocutores, 
o que leva à desconfiança de que parte 
da conversa — ou toda ela — tenha sido 
imaginada por Jeanette, que em deter-
minadas oportunidades parece usar o 
recurso de forma utilitarista, para mos-
trar elementos da história que pode-
riam estar na narrativa. 

Não custa lembrar que Jeanette ba-
seou suas pesquisas principalmente em 
outros livros sobre o autor e, obviamente, 
não teve acesso a nenhum dos persona-
gens que tenha vivido a história contada, 
o que dificulta sobremaneira seu traba-
lho, principalmente quando a precisão e 
o apego ao real são imprescindíveis. 

a obra e Sua ProPoSta
Apesar de passar por diversos 

momentos da vida do escritor, Edgar 
Allan Poe: O mago do terror se 
aprofunda muito pouco em tudo o que 
aborda. Retomemos uma das indaga-
ções do texto: não é preciso um mundo 
de dados e números, mas sim grande 
aprofundamento — que não está neces-
sariamente no excesso de informações 
— na vida e na personalidade do biogra-
fado. Jeanette peca nesse sentido: o que 
escreve é quase que uma grande sinopse 
de toda a existência do autor de O corvo.

Nos capítulos finais, quando a au-
tora conta como Poe passou a fazer su-
cesso depois de sua morte e mostra a im-
portância de Baudelaire nesse processo, 
aproveita também para apresentar mais 
algumas relevantes informações biográ-
ficas. Refuta, por exemplo, o boato de 
que o escritor teria morrido virgem, di-
zendo que sua vida amorosa contou com 
inúmeros relacionamentos públicos e es-
candalosos. Esses relacionamentos que 
contradizem uma suposição feita com 
relação ao biografado não mereciam um 
espaço melhor? Por que não aparecem 
enquanto a vida do escritor é narrada?

Também Jeanette busca mais de-
fender do que entender Poe, mais ide-
alizá-lo do que humanizá-lo. Não que o 
biógrafo não possa admirar seu persona-
gem. Aliás, na maioria das vezes é essa 
admiração que leva alguém a se aventu-
rar pelo gênero. Porém, se a total impar-
cialidade na hora de realizar o trabalho é 
algo utópico, o oposto faz com que o tex-
to fique capenga, o que não é bom para o 
biógrafo, nem para o biografado.

Mas há uma ressalva a se fazer, 
retomando outro ponto da resenha: se 
falta fidelidade, profundidade e alguma 
imparcialidade para que a biografia seja 
absolutamente boa, a superficialidade 
e a paixão podem torná-la um atraente 
meio de introdução ao escritor para os 
jovens, seu público-alvo, e despertar ne-
les algum interesse pela obra de Poe. O 
que torna o livro ao menos relativamen-
te bom e bem sucedido em seu intento.

a autora
jeanette rozSaS

Contista e romancista 
paulistana, é autora de as 
sete sombras do gato, 
Morrer em Praga e Kafka 
e a marca do corvo — 
que recebeu em 2010 o 
prêmio de Melhor romance 
informativo pela fundação 
nacional do livro infantil 
e Juvenil —, entre outros. 
seus textos publicados 
em diversas antologias, 
como o zodíaco e o livro 
vermelho dos vampiros.

edgar allan Poe: o 
MaGo do terror
Jeanette rozsas
Melhoramentos
272 págs.
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: : luiZ guilherMe barbosa
 rio de Janeiro – rJ

A
inda que seja inviável 
definir com base em um 
critério único os diferen-
tes campos pelos quais 

transita um escritor, continuam 
sendo nomeáveis e reconhecíveis 
os romancistas, poetas, contistas, 
cronistas, ensaístas, dramaturgos 
e demais máscaras de escritores às 
vezes surgidas mesmo em áreas a 
princípio estrangeiras à literatura, 
como as artes visuais ou o cinema. 
Parece, portanto, que esses cam-
pos da escritura se definem menos 
por uma descrição geral do estado 
de coisas em que se encontram, e 
mais por uma rede de nomeações 
que cada artista institui por meio 
do conjunto de sua obra, inclusive 
por sua crítica, pelas entrevistas, 
por sua performance pública, etc.

Pode-se lembrar, por exem-
plo, dos textos em versos curtos e 
de sintaxe cortante presentes nos 
últimos livros de Dalton Trevisan, 
os quais, compreendidos como 
contos, constituem forte pregnân-
cia estética na obra de um contista 
que preza pela concisão ou mesmo 
pela erosão sintática das frases, 
de que a falésia dos versos é uma 
imagem surpreendente. Por ou-
tro lado, pode-se selecionar, como 
exercício de leitura, um desses tex-
tos em versos de Dalton Trevisan 
para compor uma antologia de po-
esia contemporânea e lê-lo lado a 
lado com os versos dos poetas dos 
quais chegam obras que buscam 
deslocar um pouco a poesia.

Em lugar de apontar uma 
maleabilidade ou uma dissolução 
conceitual do texto ou dos gêne-
ros literários, este exemplo, se re-
presentativo do campo literário, 
demonstra antes que a forma do 
texto — ou a sua técnica de compo-
sição — não é decisiva para se esta-
belecer o nome artístico, digamos 
assim, que o texto possa receber. 
Pode-se pensar, com alguma razão, 
que este nome não importa. Ou 
seja, que pouco importa se, para 
um mesmo texto, se está diante de 
um poema, um conto ou mesmo 
uma performance. Penso, no en-
tanto, que a modificação do nome 
altera o texto, e o gesto de nomear 
o texto participa de sua autoria.

Considerando-se, além disso, 
a maior facilidade de se publicar 
um texto, seja ou não em livro, e 
a grande quantidade de obras que 
surgem em cada campo de escritu-
ra, pode-se compreender a difícil 
equação com a qual uma obra pre-
cisa lidar para, ao mesmo tempo, 
afirmar-se no campo e inscrever 
nele alguma diferença. É por isso 
que a alguns leitores parece muito 
estranho encontrar um romance 
que se esforce por reconhecer-se 
como romance, ou um poema que 
se esforce por reconhecer-se como 
poema, seja por meio do rigor téc-
nico, da intertextualidade, da me-
talinguagem, etc.

Em tempo de premiações li-
terárias com as gavetas prontas a 
receber as obras (romance, conto, 
poesia), e que se fundamentam 
antes em critérios jurídicos que 
em critérios literários (lembre-se 
as ressalvas temáticas ou morais 

romances de 
artista novos livros de renato rezende são a 

alegoria de sua obra, pautada na expansão 
da escrita através da performatização

constantes dos regulamentos das 
premiações), compreende-se, a 
contragosto, a carreira bem-suce-
dida de tais romances ou poemas 
como que autenticados em cartó-
rio. No entanto, em meio a forte 
debate crítico e à produção à mar-
gem do sistema de distribuição edi-
torial de obras significativas, é pre-
ciso reconhecer a complexa rede 
de nomeações e reconhecimento 
das obras, sobretudo no sentido 
de que, de um ou de outro modo, 
transita-se, ainda assim, em cam-
pos bem definidos.

aSSinatura entre
deSloCaMentoS
Essa percepção dos campos da 

escritura enquanto gestos de nome-
ação, ou seja, essa compreensão de 
que a autonomia do artista está an-
tes na enunciação do que no enun-
ciado, é decisiva no percurso de 
Renato Rezende, que no último ano 
publicou dois romances, Amar-
ração e Caroço, inseridos numa 
trajetória até então marcada por 
livros de poemas, trabalhos em ar-
tes visuais — pinturas, vídeos, per-
formances — e intervenções críticas 
nas artes e na poesia. Não se trata de 
um artista múltiplo; trata-se de um 
artista único, como repetidamente 
tem sido frisado por aqueles que já 
escreveram movidos por sua obra.

Além de designar a singu-
laridade temática que sua obra 
apresenta, sobretudo por não abrir 
mão, nas palavras de Claudia Ro-
quette-Pinto, do “seu contato com 
alguma coisa que se encontra além 
da mente, além do discursivo”, o 
termo “único” enfatiza também 
que cada linguagem trabalhada 
pelo artista resulta numa forma 
nomeável diferente (romance, poe-
ma, performance) que, no entanto, 
são todas enunciadas por Renato 
Rezende. Esta assinatura, nesta 
obra, é o ponto de fuga da escritu-
ra. Não se trata, portanto, de um 
artista com diversas facetas, nem 
mesmo de uma pesquisa estética 
intensiva em que cada livro procu-
ra suplantar o anterior.

Para desenhar melhor esta 
assinatura, pode-se recorrer aos 
textos críticos do autor, entre eles o 
livro em que se dedica a ler a poesia 
de Guilherme Zarvos, publicado 
em 2010 no Rio de Janeiro pela co-
leção Ciranda da Poesia. Sendo um 
dos fundadores do CEP 20.000, 
um fundamental encontro de po-
esia que ocorre mais ou menos 
mensalmente há duas décadas na 
cidade do Rio de Janeiro, Zarvos é 
lido, em chave política, por Renato 
Rezende com base em seu projeto 
de intervenção urbana:

A proposta do CEP 20.000 é 
política no sentido mais originário 
do termo, ao propor uma nova for-
ma de relacionamento, criação e 
fruição artística entre os cidadãos 
da cidade, da pólis. Essa proposta 
(possivelmente não exclusiva, mas 
efetivamente tentada pelo CEP) 
inclui uma mistura democrática 
de pessoas e de seus produtos ar-
tísticos sem a passagem por um 
crivo seletivo prévio; a promoção 
de uma indiscernibilidade entre 
os gêneros artísticos (teatro, per-
formance, música, literatura, etc); 

a dissolução das fronteiras entre 
arte erudita e arte popular (poesia 
culta x poesia falada ou canção); 
uma fruição coletiva e participa-
tiva — antenada com a tendência 
pós-moderna —, a transposição 
da barreira entre arte e vida, en-
tre atitude e produção artística.

Ora, nesta leitura, não se rei-
vindica uma politização qualquer da 
obra abordada, mas antes se valo-
riza o caráter originariamente polí-
tico — pois intervém na pólis — de 
um evento estético, se assim se pode 
chamar o CEP, o Centro de Experi-
mentação Poética e, ao mesmo tem-
po, o Código de Endereçamento Pos-
tal fundador da cidade, o seu ponto 
zero, o seu ponto de fuga, endereço 
inexistente para o qual, no entanto, 
todo o mapa da cidade aponta. O 
evento institui, no momento em que 
acontece, este endereço carioca, em 
que as pessoas e seus produtos ar-
tísticos se misturam, embaralhando 
o mapa, as ruas todas numa só, por 
um breve momento.

É também por esta chave de 
afirmação democrática que em ju-
nho de 2012 Renato Rezende faz 
veicular pela internet um ensaio 
(publicado no Rascunho #154) 
no qual, em tom de manifesto, rei-
vindica uma abertura, por parte da 
crítica de poesia, a diferentes pro-
jetos estéticos que se inscrevem no 
campo da poesia. Procura resistir a 
uma crítica que, a seu ver, enxer-
ga a história da poesia no Brasil de 
maneira redutora, pois enfatiza os 
movimentos que produziram poe-
tas mais consagrados, de modo que 
vozes singulares de nossa poesia 
acabam passando despercebidas 
pelos leitores, e além disso abre-se 
mão de deslocamentos críticos que 
podem contribuir para enriquecer 
o debate e a leitura.

Entre esses deslocamentos, 
Renato Rezende propõe ainda no 
mesmo ensaio a maior atenção aos 
efeitos do movimento neoconcreto 
sobre a literatura, o qual não admi-
tiu, no desdobramento das obras 
de seus artistas, fronteiras entre as 
artes. O efeito disso, para a poesia, 
é que, em suas palavras, “o poeta, 
para o bem e para o mal, iguala-se 
ao artista, e o poema — como objeto 
de linguagem, mas não obrigatoria-
mente linguagem verbal — desloca-
-se dos seus suportes tradicionais”.

exPeriênCia de fala
A melhor realização deste 

projeto de Renato parece ser, até o 
momento, o livro Noiva, publicado 
em 2008. Nele, em textos de difícil 
classificação, numa experiência de 
fragmentação do discurso, perece-
-se assistir à expansão discursiva 
do poema, em frases ou fragmentos 
textuais que se espalham na pági-
na, por meio de uma experimenta-
ção gráfica que chega a produzir, 
pela negatividade característica de 
sua obra, trechos como este:

Eu não sou escritor. não sou 
poeta. não sou artista. O artista é 
aquele que se utiliza da linguagem 
para criar mensagens, conteúdos, 
novos significados. Eu sou uma 
pessoa que se utiliza desesperada-
mente da linguagem para criar-me 
a mim mesmo, para outorgar con-

teúdo e significado a mim mesmo. 
quando e se alcançar meu objetivo, 
não precisarei mais escrever. não 
sou um poeta, não sou um escritor, 
não, não sou um artista. / E às ve-
zes viver é um mar de doçura.

Todo o trecho perde sua força 
se não se ler o verso seguinte, em 
seu clichê (“mar de doçura”) que 
contrasta fortemente com o — tam-
bém clichê — poeta que não se diz 
poeta, nem artista, nem escritor. 
Reivindica-se aí aquela zona “além 
do discursivo” que já menciona-
mos; mas também, abre-se aqui 
um outro campo para a obra de 
Renato, a investigação da distân-
cia entre o clichê do artista e o cli-
chê do vivente, o reconhecimento 
de que “a transposição da barreira 
entre arte e vida” não se dá atra-
vés da linguagem, e sim por sua 
performatização. Assume-se, no 
texto, uma enunciação problemá-
tica, como na capa do livro Noiva, 
em que Renato aparece vestido, 
de costas, como uma noiva. Eis o 
caroço. No romance Caroço, lê-se 
o eco da Noiva: “Escrever não me 
interessa, só me interessa nascer. 
É preciso nascer, se não nasço, 
morro. Por isso escrevo”.

À procura de um nome para 
quem nasceu, para o que nasceu, 
a escritura expande-se em ficção, 
romances. Há narrativas, apesar 
de tudo, nestes romances. Em vez 
de buscar “outorgar conteúdo e sig-
nificado a mim mesmo”, nasce-se. 
“Quem me inventou? O que escrevo 
vai dar em mim mesma”, afirma o 
narrador, um homem, em Caro-
ço. Assim é que o gesto de nome-
ação deriva incessantemente entre 
os personagens, que ao longo das 
narrativas de Amarração e Ca-
roço, ora por meio de encontros 
amorosos, ora devido a uma sepa-
ração dolorosa, despersonalizam-
-se, como aliás as próprias obras o 
fazem, enquanto romances que são.

Desse modo, os personagens 
dos dois romances podem ser lidos 
como alegoria do conjunto da obra 
de Renato, e por isso respondem a 
uma experiência de nomeação e, ao 
mesmo tempo, despersonalização: 
“Ela nasceu já sem nome; e não é 
grande favor fornecer-lhe um (do 
fundo do meu corpo escuro vou 
buscar-lhe um nome)”. Em busca 
deste nome, arte; em busca des-
te nome, cidade; em busca deste 
nome, uma obra pública.

Como aquela que, em parceria 
com o artista Dirk Vollenbroich, foi 
realizada em 2011 na fachada de um 
centro cultural no Rio de Janeiro: as 
batidas do coração das pessoas que 
compareceram à performance ilumi-
navam, por meio de um equipamen-
to hospitalar, a fachada do prédio, 
que acendia e apagava de acordo 
com o ritmo do corpo de algum dos 
presentes. O projeto MY HEART In 
RIO, como foi batizado, transforma 
a pulsação do órgão do corpo em 
pulsão de linguagem, a iluminar, va-
cilante, a noite da cidade. Esses cora-
ções anônimos ainda assim chama-
vam-se corações, assim como esses 
romances ainda assim chamam-se 
romances. E, nesse sentido, é decisi-
vo compreender o lugar de fala que 
ocupam no conjunto de uma obra e 
nos problemas contemporâneos.

aMarração
renato rezende
Circuito
154 págs.

Caroço
renato rezende
azougue
132 págs.

o autor
renato rezende

nasceu em 1964. É poeta, 
artista visual, crítico e 
tradutor, e trabalha no rio 
de Janeiro. de sua obra, 
destacam-se o livro de 
poesia noiva e o ensaio 
no contemporâneo: 
arte e escritura 
expandidas, em 
coautoria com roberto 
Corrêa dos santos.
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pesquisa sobre a evolução 
literária no brasil (2)

F
izemos a destacados escritores, 
editores, críticos, professores e 
jornalistas culturais brasileiros 
a pergunta: 

Tendo em vista a quantidade de li-
vros publicados e a qualidade da prosa e 
da poesia brasileiras contemporâneas, em 
sua opinião, a literatura brasileira está 
num momento bom, mediano ou ruim?

MarCia tiburi
Qualquer indivíduo que venha a se 

enfrentar com essa pergunta oferecerá 
como resposta o seu caráter complicado.

Eu tenho lido várias coisas, me sinto 
relativamente segura para dizer que nossa 
situação é pobre, sim, mas não de miséria 
total. É triste para mim dizer isso, pois 
preferia afirmar que estamos num perío-
do muito rico. Mas tenho a dizer também 
que, tendo lido muita coisa da produção 
contemporânea, a verdade que corre no 
senso comum de que estamos em desgraça 
é um exagero. O senso comum se alimen-
ta de jornais e revistas, e estes têm limites 
muito sérios. Há coisas muito boas na fic-
ção e na poesia contemporâneas. Muitos 
escritores talentosos não estão no palco, 
no mainstream. E, infelizmente, as pesso-
as se pautam pelas tendências dominantes 
expostas na hora de emitir opiniões.

Deleuze, conversando com Claire 
Parnet, disse que o período francês era 
pobre culturalmente. Eu considero que a 
nossa relativa pobreza nas artes, na lite-
ratura, no cinema, é efeito do estado geral 
da educação e da indústria cultural. Nesse 
aspecto, podemos até achar que estamos 
num período áureo, pois quem está fazen-
do literatura no Brasil é um herói. Podia 
não ter ninguém. Mas há os que resistem. 
Literatura se tornou resistência. As edi-
toras, para falar da Indústria Cultural do 

Livro, se pautam cada vez mais por núme-
ros. A pobreza da literatura é proporcio-
nal, nesse sentido, à avareza do capitalis-
mo que reduz tudo à forma de mercadoria. 
Literatura de verdade não cabe nisso.

A pobreza não é da literatura, mas 
da morte da exuberância criativa pela re-
ligião capitalista…

Marcia tiburi é autora de 
era meu esse rosto (record, 2012).

joSé leonardo tonuS
A resposta mais óbvia a essa ques-

tão seria, de fato, afirmar que a litera-
tura brasileira conhece atualmente um 
momento fasto dentro de sua história, 
sobretudo se levarmos em conta a multi-
plicação de seus canais (e atores) de cria-
ção, promoção e divulgação. Essa respos-
ta reitera, no entanto, um lugar-comum 
de grande repercussão na mídia atual 
que, através de um discurso eufórico (e 
ideológico), tende a vincular a produção 
literária nacional à vitalidade econômi-
ca que o país (ou parte dele) conhece. O 
que dissimulam, finalmente, tais pressu-
postos que tomam como parâmetros os 
indicadores valorativos, quantitativos e 
mercadológicos, mas sem analisar a situ-
ação real da produção e da circulação da 
literatura brasileira no país e no estran-
geiro? Como explicar, por exemplo, que 
num país com mais de cem milhões de 
leitores potenciais, as tiragens de autores 
nacionais raramente ultrapassem três mil 
exemplares? Como entender a pouca visi-
bilidade dos escritores situados fora dos 
eixos da agitação cultural e de suas redes 
de influência? Como compreender, final-
mente, o pouco interesse na divulgação 
da literatura contemporânea brasileira 
no exterior? Sim, muita coisa mudou: nos 
últimos anos a taxa de analfabetismo no 

Brasil diminuiu drasticamente, o número 
de editoras multiplicou-se no país, uma 
parte da literatura nacional concedeu voz 
aos afásicos sociais, as feiras de livros 
nacionais e internacionais têm transfor-
mado os escritores em novos produtos de 
consumo até para uma exportação made 
in Brazil. O que me leva a concluir que, 
de fato, a literatura brasileira está num 
momento muito bom, muito bom mes-
mo, sobretudo por expor publicamente 
suas velhas e incuráveis mazelas.

josé leonardo tonus é especialista 
em literatura brasileira contemporânea 
na universidade paris-sorbonne 

beatriz braCher
Sobre a quantidade, em compara-

ção com o início dos anos 1970, que foi 
quando eu comecei a prestar atenção em 
livros, acho que vivemos um momento 
bom. Muitos autores brasileiros têm sido 
publicados e, o que me parece igualmente 
importante, vejo que há espaço para eles 
na mídia (dentro do pouco espaço que 
existe para a literatura em geral).

No que diz respeito à qualidade, 
é sempre difícil dizer quais obras fica-
rão, quem será considerado bom daqui 
a cinqüenta ou cem anos. Como avaliar 
a qualidade dos contemporâneos? É tão 
difícil. Porque o que se escreve está muito 
próximo, não apenas do fluxo da vida em 
seu conteúdo, mas em suas maneiras de 
se expressar, por mais experimentais que 
elas sejam. Penso que há certa ingenui-
dade em se acreditar que as linguagens 
experimentais mais formais estão afasta-
das do nosso cotidiano, da coloquialidade 
contemporânea das ruas, como se fosse 
coisa mental atemporal. Ela está toda 
marcada pelo nosso tempo e, por isso, 
quando formos ler esses livros, também 

eles poderão nos parecer muito datados, 
coisas que hoje nos parecem tão frescas 
e atemporais. E o que delimitaria este 
momento? De 1990 a 2010? Tento me 
recordar dos autores da década de 1980 
e lembro de João ubaldo Ribeiro, João 
Gilberto Noll, Dalton Trevisan, Sérgio 
Sant’Anna. Eles ainda estão aqui.

O Noll é mais contemporâneo e 
surpreendente do que nunca. E hoje te-
mos Rubens Figueiredo (principalmente 
O livro dos lobos e o Passageiro do 
fim do dia), Nuno Ramos (todos), Ber-
nardo Carvalho (principalmente Nove 
noites e Mongólia, ainda não li O fi-
lho da mãe). E talvez outros que ainda 
não li. De outros autores muito falados 
eu li o primeiro livro, gostei, li o segundo 
e parei de gostar inclusive do primeiro. 
Ainda não li Michel Laub e Veronica Sti-
gger, dizem que são muito bons. Marcelo 
Mirisola tem livros instigantes (ele é tão 
ofensivo que nubla a leitura que faço de 
seus livros, mas sei que são bons). André 
Sant’Anna, principalmente Sexo, é um 
grande autor. Gosto do tom triste, errado, 
de um século 19 ciclicamente sem saída 
(inclusive na forma narrativa) que há em 
Cinzas do Norte, de Milton Hatoum.

Como considero Rubens Figueiredo, 
Nuno Ramos, Bernardo Carvalho e João 
Gilberto Noll excepcionais, na medida em 
que podemos dizer algo sobre nossos con-
temporâneos, diria que a literatura brasi-
leira, em termos de qualidade, está em um 
momento bom, pois quatro autores com 
chances de serem lembrados daqui a cin-
qüenta anos, isso é uma enormidade.

beatriz bracher é autora de 
Meu amor (editora 34, 2009).

A críticA 
literáriA 
em suA 
melhor formA
Vargas Llosa: Um Prêmio Nobel em Canudos reúne 
grandes ensaios do escritor Rinaldo de Fernandes 
sobre a literatura brasileira contemporânea e o 
romance histórico hispano-americano.

Da poética de Chico Buarque à obra de Mario Vargas 
Llosa, Rinaldo de Fernandes analisa diversos temas 
da literatura em seu novo livro.

Já nas melhores livrarias
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Continua na próXiMa edição. 
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oS liVroS que 
deVoraraM Meu Pai
afonso Cruz
ilustrações: Mariana newlands
leya
112 págs.

vivaldo bonfim é um escrivão 
entediado que lê clássicos da 
literatura durante o expediente. 
um dia, perde-se nas páginas 
de um livro e desaparece 
deste mundo. seu filho, elias, 
após receber de herança a 
biblioteca de vivaldo, embarca 
numa aventura pelos grandes 
clássicos em busca de seu pai.

naS nuVenS
bernardo de Mendonça
ilustrações: aliedo
graphia
32 págs.

Misturando prosa e poesia, o 
livro narra a história de Manuel, 
um lavrador que prometia viver 
130 anos. ele mora num canto 
da serra fluminense conhecido 
como nuvens, pois o céu ao 
redor era todo azul e breve 
sobre as montanhas. um dia, 
Manuel encontra uma raiz de 
árvore que mais parece um 
pássaro. será que ela vai voar?

eduardo e oS eleFanteS
Celso sisto
ilustrações: aline abreu
Melhoramentos
48 págs.

eduardo vive emburrado pelos 
cantos. quando contrariado, mostra 
a tromba e solta os bichos. no caso, 
seis elefantes. Mas belisário, aluno 
novo na escola, não tem medo deles 
e acaba virando seu amigo. através 
do novo colega, ficamos sabendo 
da outra versão da história, que 
trabalha os desafios de crianças e 
adultos ao lidar com as emoções.

CaChtÁnCa
anton tchékhov
trad.: tatiana belinky
ilustrações: rebeca luciani
globinho
40 págs.

Cadelinha vira-lata e alegre, 
Cachtánca se perde de seu rude 
dono e tem de vagar pelas ruas 
cheias de neve até ser recolhida 
por um homem gentil. publicada 
originalmente no natal de 
1887, a história se desenvolve 
a partir do ponto de vista de 
Cachtánca, que na nova casa 
passa a dividir espaço com um 
gato, um ganso e uma porca.

prateleirinha
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S
e há algo que Scarlett 
O’Hara tem a ensinar às 
criaturas que são inúteis e 
existem, é o modo adequa-

do de se fazer um juramento a fim 
de que este seja realmente levado 
a sério. Então, munido de um pôr 
do sol às costas e de um rabanete 
na mão direita, jurei que (1.) mi-
nha primeira bolsa de estágio seria 
bem gasta ao comprar toda a cole-
ção desventuras em série, (2.) meu 
primeiro salário com carteira assi-
nada compraria o box especial, com 
os mesmos títulos em inglês, e (3.) 
meu trabalho de conclusão de curso 
seria centrado nessa série de livros.

Contexto é bom, às vezes. O 
ano de 2005 me trouxe grandes 
mudanças — de cidade e de nível 
educacional. Curitiba, pelo menos, 
foi simpática o suficiente para me 
apresentar a uma biblioteca públi-
ca muito melhor do que qualquer 
outra que eu já frequentara. Sorte 
semelhante não tive em relação 
ao curso superior: ainda que o re-
nome da universidade seja plena-
mente justificado, não posso dizer 
que tenha apreciado os cinco anos 
do bacharelado em Direito.

Também em 2005, li os cin-
co primeiros volumes (são treze, 
no total) da supracitada coleção de 
romances infanto-juvenis, escritos 
por Lemony Snicket, heterônimo 
de um escritor menor, Daniel Han-
dler, que também é seu porta-voz 
oficial — o investigador responsá-
vel por relatar as vidas infelizes dos 
irmãos Baudelaire não concede en-
trevistas. Não perdi os pais em in-
cêndio terrível nem fui perseguido 
por um ator vilanesco com múlti-
plos disfarces interessado em mi-
nha herança, mas me identifiquei 
com a trama da série. Talvez por 
ser um leitor ávido, tal como Klaus, 
um dos três sofridos protagonis-
tas. Talvez por, como este, também 
usar óculos. Talvez por ter sofrido 
em igual medida pela queima dos 
inúmeros títulos da prodigiosa bi-
blioteca da mansão Baudelaire.

Mas o mais provável é que te-
nha entendido perfeitamente Klaus 
ainda no primeiro volume de suas 
desventuras — intitulado Mau co-
meço — quando ele precisou ler 
um livro de teor jurídico a fim de 
encontrar uma forma de evitar o 
sucesso de um dos planos do vilão, 
o temível Conde Olaf. Eis o trecho:

 

leMony SniCKet desafia o leitor com uma mescla original de humor negro e absurdo

pelas gravuras de desventuras em 
série. A metalinguagem característi-
ca de um autor que adora conversar 
com o leitor está presente — “A his-
tória começa com um pedacinho de 
carvão que, para todos os efeitos, era 
capaz de pensar, falar e andar por aí” 
—, em uma trama que, simultanea-
mente, busca subverter estereótipos 
e encontrar alguma autenticidade 
num mundo pós-moderno e injus-
to. Sendo assim, um bêbado Papai 
Noel, que confunde o temperamen-
to artístico de uma criança com má-
-criação, vê fracassar sua boba lição 
de moral quando o menino fica feliz 
por encontrar, na meia natalina, um 
pedaço de carvão perfeito para criar 
“arte abstrata usando linhas pre-
tas e rústicas!”. E, para a felicidade 
do minério que dá título à história, 
também o utiliza para cozinhar co-
mida coreana genuína — outra pai-
xão de ambos — em um restaurante 
que homenageia um poeta coreano 
aprisionado injustamente. 

um contraponto interessante 
à obra anterior se encontra em O 
latke que não parava de gritar. 
A história começa com o nascimen-
to do protagonista: “A coisa que 
nascia era um latke, uma palavra 
que neste livro significa ‘bolinho de 
batata’”. Ele não pára de gritar des-
de que foi frito pela metade e con-
seguiu escapar, partindo em uma 
jornada pedante pela conscientiza-
ção de luzinhas piscantes, bengali-
nhas doces e pinheiros a respeito 
de como o Natal e o Chanucá são 
“completamente diferentes”. No 
fim, ele encontra uma família que 
entende toda a sua importância 
para a celebração... e que o come.

O compositor está mor-
to, por sua vez, apresenta um novo 

patamar de ambição artística em 
seus livros infantis. A morte de um 
compositor, possivelmente assas-
sinado, leva uma orquestra inteira 
a ser investigada. Além de o mote 
dar ao autor a chance de, mais uma 
vez, relatar possíveis atividades cri-
minosas (ocasião perfeita para um 
toque de humor negro), também 
lhe dá a oportunidade de, aos pou-
cos, ensinar às crianças como uma 
orquestra funciona. O texto — alia-
do às ilustrações de Carson Ellis e, 
em especial, à música de Nathaniel 
Stookey (especialmente composta 
para acompanhar o libreto, vem 
gravada em um CD anexo) — per-
mite que os pequenos descubram 
falhas na investigação do vaidoso 
inspetor e se interessem pela arte 
musical, na qual compositores di-
versos são reiteradamente assassi-
nados por deslizes da orquestra.

Em breve, mais um título de 
Snicket chega às livrarias. 13 pala-
vras parece fruto de uma proposta 
dadaísta, como se o autor tivesse 
retirado 13 pedaços de papel de um 
saco, cada qual com uma palavra, e 
resolvido criar uma história a partir 
delas, naquela ordem. As ilustrações 
de Maira Kalman também aparen-
tam obedecer a uma lógica seme-
lhante: quando a palavra número 2 
— melancólica — junta-se à número 
1 —passarinha —, todo o cenário se 
modifica: a janela mostra que já se 
tornou noite; o título de um livro 
muda de “um conto por dia” para 
“Kafka”; o amarelo da parede ganha 
toques opressivos. O clima alegre e 
inusitado da maioria das ilustrações 
e situações do enredo contrasta com 
a persistência do estado melancólico 
da passarinha protagonista.

Sem dúvida, deve haver quem 
acredite que tais livros não são 
apropriados para crianças. Penso 
que essas pessoas são as mesmas 
que ficam incomodadas quando 
os filhos perguntam: por que as 
pessoas confundem arte com má-
-criação?; por que o herói de uma 
história às vezes é tão chato?; por 
que o Spalla gosta tanto de se exi-
bir na orquestra?; por que a passa-
rinha continua melancólica, mes-
mo após comer bolo e ganhar um 
chapéu que é pura extravagância e 
ouvir uma mezzo-soprano cantar?; 
ela é que nem a tia Ana? etc.

Acho que não sou um desses. 
Empolgo só de pensar na possibili-
dade de ter de pensar um pouco e 
começar a minha resposta com “O 
que você quer saber de verdade?”.

o autor
leMony SniCKet

heterônimo do escritor daniel 
handler, este um americano 
nascido em 1970, em san 
francisco, onde mora até hoje. 
É casado e não tem filhos.

Era um livro de texto longo e 
difícil, e Klaus foi ficando cada vez 
mais cansado à medida que trans-
corria a noite. Seus olhos às vezes se 
fechavam. Pegou-se lendo a mesma 
frase de novo, e de novo, e de novo. 
Pegou-se lendo a mesma frase de 
novo, e de novo, e de novo. Pegou-
-se lendo a mesma frase de novo, e 
de novo, e de novo. Mas aí lhe vinha 
à lembrança como haviam brilha-
do as mãos de gancho do colega do 
conde Olaf na biblioteca, e ele então 
as imaginava dilacerando sua car-
ne, e mais que depressa acordava e 
retomava a leitura.

Foi então que se deu a cena 
com o céu incandescente, o raba-
nete arrancado da terra e — como 
esquecer? — a trilha sonora de Max 
Steiner. Com tantos aparatos cine-
matográficos, como não levar a sério 
três juramentos seqüenciais? Todos 
foram devidamente cumpridos.

Lemony Snicket obteve re-
nome internacional por seus livros 
infanto-juvenis. O mesmo univer-
so apresentado nas desventuras 
em série deu origem a outros livros 
relacionados: Lemony Snicket: 
autobiografia não autorizada 
— em que o leitor aproveita para 
(des)conhecer melhor o narrador-
-personagem; Raiz-Forte: ver-
dades amargas que você não 
pode evitar — uma compilação 
de aforismos que ensinam o que 
é a vida; The Beatrice Letters 
— cartas trocadas entre o autor e a 
moça “querida, adorada, morta” a 
quem são dedicados os seus livros; 
e Quem poderia ser a uma hora 
dessas? — livro que dá início a uma 
nova coleção, intitulada Só pergun-
tas erradas, circunscrita à época em 
que Snicket ainda tinha treze anos.

Mas não só de YA — Young 
adult, termo cada vez mais utilizado, 
equivalente ao nosso infanto-juvenil 
— vive o homem. Hoje, o público in-
fantil brasileiro também pode apre-
ciar um bom número de obras do 
autor, publicadas pela Companhia 
das Letrinhas. E a boa notícia é que 
o estilo de escrita do autor não foi 
descaracterizado na mudança en-
tre as faixas etárias recomendadas 
— em especial, no que diz respeito 
àquilo que chamo de “seu humor 
negro-absurdo-didático”.

Em 2010, foi publicado O pe-
dacinho de carvão. O público que 
já acompanhava o autor reconheceu, 
de pronto, as ilustrações de Brett 
Helquist — também responsável 

ilustração de Carson ellis para 

o compositor está morto.

o que 
você quer 
saber de 
verdade
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: : fabio silvestre Cardoso
 são paulo – sp

D
iz o adágio latino que é 
rindo que se corrigem 
os costumes. Os brasi-
leiros gostamos, apa-

rentemente, de rir. Na literatura, 
no cinema, na televisão e até mes-
mo na internet não faltam aspi-
rantes a humoristas que provocam 
sorrisos desabridos e gargalhadas 
que deformam o rosto sem inquie-
tar o espírito. O resultado é que so-
mos desesperadamente felizes, ao 
que parece. Ainda assim, não é de 
tudo que rimos. Preferimos rir do 
outro — de preferência, se ele esti-
ver em desvantagem; jamais rimos 
de nós mesmos, ou, por outra, de-
sejamos ter a preferência pela sáti-
ra de nossa condição. Por isso mes-
mo parece notável que deixemos 
de lado outras referências quan-
do o assunto é humor. Talvez elas 
pudessem ser mais efetivas em ex-
plicar nossa predileção por este ou 
aquele estilo, ou simplesmente es-
sas referências pudessem nos mos-
trar outras formas do cômico.

Por tudo isso, e em virtude de 
seu estilo, do tratamento concedido 
aos temas de seus livros e, sim, pela 
quantidade de obras publicadas, 
seria absolutamente natural que o 
escritor britânico Pelham Grenville 
Wodehouse (1881-1975) fosse um 
autor não apenas conhecido, mas 
essencialmente celebrado no Bra-
sil. No entanto, não é o que acon-
tece. Wodehouse é, a um só tempo, 
desconhecido pelos leitores brasi-
leiros reais (aqueles que ultrapas-
sam a ínfima marca de dois livros 
por ano) e pelo leitor médio (aquele 
teimoso que freqüenta a lista de 1,8 
livro por ano, de acordo com os da-
dos oficiais, sem maquiagem).

Há que se lançar hipóteses 
para tanto, mas para que a respos-
ta não venha no vácuo convém dis-

o mestre da 
gargalhada discreta

Com humor elegante e direto, P. G. wodehouSe 
conquistou os mais variados leitores

correr um pouco sobre esse escri-
tor inglês, nascido em Guildford, 
cidade do condado de Surrey, na 
Inglaterra. Durante sua infância 
e juventude, ficou afastado dos 
pais, algo que seria, em certa me-
dida, denunciado em sua obra, 
haja vista que os personagens que 
ganham fôlego em alguns de seus 
livros atendem pelo círculo fami-
liar intermediário na vida de mui-
tos, mas bastante presente na tra-
jetória de Wodehouse: tias, babás 
e outros apaniguados, como se di-
ria na estrutura social brasileira. 
A formação do escritor não seria 
completa até seus anos no Dulwi-
ch College, instituição fundada em 
1619, onde teve uma passagem im-
portante como estudante e atleta. 
Entre outras atividades paralelas, 
seu curriculum vitae informa que 
ele colaborou com ninguém me-
nos do que Cole Porter na confec-
ção de um musical.

Essa trajetória acadêmica, 
no entanto, não é parte integran-
te do cenário ao qual pertence Wo-
dehouse no universo literário. Isso 
porque, como escritor, Plum (como 
também era conhecido) esteve lon-
ge de ser um intelectual. Seus li-
vros, mesmo para seus defensores, 
estiveram à margem dessa leitura 
sofisticada, mesmo em se tratando 
de humor — e o que não falta, hoje 
em dia, são autores afirmando que 
o humor precisa ser intelectualiza-
do. Não para Wodehouse. Para ele, 
o importante era fazer rir. E ele sa-
bia como. De forma elegante, dire-
ta, mas sem cair na esparrela do lu-
gar-comum, do humor a qualquer 
custo, da banalização do riso. Com 
alguma boa vontade, é mesmo pos-
sível estabelecer coerência ao lon-
go de seus livros e personagens, 
uma vez que, como poucos, ele é 
capaz de extrair o máximo do mí-
nimo, a saber: o máximo riso com 
o mínimo gesto. Não é pouca coisa.

Como se conquista isso? Eis 
uma pergunta mais fácil de elabo-
rar do que responder. Nem mes-
mo os manuais de escrita criativa 
mais severos — daqueles que se le-
vam mais a sério — garantem es-
trutura definitiva para a escrita cô-
mica. Outros gênios do humor do 
século 20, como Woody Allen ou 
Steve Martin, não necessariamen-
te formaram seguidores, muito 
embora haja quem tente imitá-los 
aqui e ali com suas gags e frases 
de efeito. E aqui talvez esteja o de-
nominador comum de certo hu-
mor de ontem e de hoje: o bordão, 
a frase de efeito, esses elementos 
que provocam o riso sem esforço 
porque fazem funcionar o gatilho 
que remete ao riso. Todavia, ao se 
pensar em Henri Bergson, no clás-
sico O riso, tal denominador co-
mum inexiste exatamente porque 
a garantia do cômico em geral e 
do riso em particular, está no ges-
to inesperado, no passo em falso, 
no elemento ausente que deveria 
completar determinada sentença 
ou diálogo. Trata-se, com efeito, 
de algo mais sutil. E Wodehouse, 
como poucos, sabe ser sutil.

PriMeira hiPóteSe
P. G. Wodehouse está no lim-

bo hoje em dia — falamos do Bra-
sil — não necessariamente porque 
seu humor é sofisticado, mas sim 
porque não apela ao denominador 
comum das estruturas fáceis. Ex-
plico: mesmo nas histórias de Ber-
tie Wooster e Jeeves, seu indefectí-
vel mordomo, não há espaço para 
o chiste apelativo, para o lugar-co-
mum, o que é terrível no país da 
piada pronta. Em vez disso, Wo-
dehouse investe num humor rá-
pido, que se assemelha a um jogo 
de ping-pong de alto nível: gran-
des gestos não têm vez e a resposta 
deve ser, sempre que possível, cur-
ta e seca. Em contrapartida, ao des-

crever as personalidades das perso-
nagens, o autor é mesmo capaz de 
ambientar o leitor acerca do uni-
verso ao qual pertence aquele gru-
po social. Indistintamente, quando 
se trata de Wodehouse, o tema é de 
uma classe média formada entre o 
final do século 19 e o início do sé-
culo 20. Isso implica em adotar um 
estilo de texto, assim como ter de-
terminadas preocupações que não 
seriam as mesmas anos depois.

Assim, o Bertie Wooster ela-
borado por Wodehouse não pode-
ria ser mais naïf, mais simplório na 
sua concepção de mundo. Ainda 
que pertencente a uma sociedade 
complexa, não há no jovem Woos-
ter o cuidado e a preocupação com 
os tempos que correm no presen-
te. Existe, sim, certo espanto e cho-
que com a realidade que se mostra-
va irrefreavelmente traiçoeira aos 
seus desígnios, e foi exatamente 
por esse motivo que a figura de Je-
eves, o mordomo, era tão necessá-
ria. Aqui, não se trata meramente 
de uma escada para um comedian-
te plantar suas piadas sobre deter-
minado grupo. O autor, antes, uti-
liza a voz de Jeeves para colocar 
o mundo de Wooster em ordem, 
confrontando-o com sua própria 
inaptidão para com a vida prática. 
Wooster quer o céu, as alturas; no 
entanto, é trazido à terra e ao mun-
dano graças às frases objetivas e 
cortantes de Jeeves, que não hesi-
ta em contradizê-lo, numa relação 
que poderia ser percebida como a 
de um tutor em relação a um me-
nor incapaz, ainda que a condição 
entre os dois esteja longe de ser 
assim. Wooster é o senhor, e Jee-
ves jamais se esquece de seu lugar, 
numa relação de subserviência que 
talvez não fosse mais tolerada por 
aqui — escrevo a respeito da forma 
de tratamento entre ambos.

Sob o ponto de vista cultural, 
fica evidente que o texto de Wo-

dehouse dá conta de outro tempo, 
de costumes que já se foram. Ainda 
assim, é no limite das poucas pala-
vras que essa relação entre o patrão 
e o mordomo não é das mais óbvias. 

— Boa noite, Jeeves. 
— Bom dia, meu senhor.
Isto me surpreendeu.
— Estamos pela manhã?
— Sim, meu senhor.
— Você tem certeza? Me pa-

rece bem escuro lá fora.
— Há uma bruma lá fora. Se 

o senhor se recordar, estamos no 
outono, estação de neblinas doce e 
fecunda1

— Oh? Ah, sim, sim. 

É evidente que Jeeves aten-
de ao chamado de Wooster; é evi-
dente, ainda, que o senhor reafir-
ma sua posição ao bater o pé que 
o tempo indica que é noite em vez 
de dia; todavia, é o mordomo quem 
aponta, de forma bastante original, 
que se trata de outra estação. O hu-
mor aqui está na exata inversão de 
papéis. Espera-se do homem no-
bre, do cavalheiro, que reconheça 
as mudanças de estação e, mais do 
que isso, que não esteja desatento 
à erudição da poesia. Wodehouse 
seria perfeito, caso se levasse a sé-
rio, para mostrar a decadência de 
um estamento ou de uma classe 
social que já pertenceu à elite. Em 
vez disso, nos faz rir, muitas e mui-
tas vezes, dos passos em falso de 
Wooster, que insiste em agir con-
forme seus impulsos, tendo de ser 
controlado pela razão. Como em 
Dom Quixote, obra magistral de 
Miguel de Cervantes, temos um ca-
valeiro em busca de suas aventuras 
e seu fiel escudeiro, só que a missão 
de Wooster é não cair em enrasca-
das. Mas, tendo em vista o quão de-
sastrado ele é, sua única salvação é 
o mordomo, que foge ao estereóti-
po e se afasta de ser o culpado.

p. g. Wodehouse por 
robSon Vilalba
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hora da 
SeGunda hiPóteSe
Wodehouse não seria lido en-

tre nós porque seus livros, com esse 
humor de estirpe inglês, com pedi-
gree, ainda faz questão de mencio-
nar os clássicos da literatura. 

Em depoimento concedi-
do ao World Book Club, da BBC 
Radio, o escritor Javier Cercas 
assinalou que a grande literatura 
sempre fala de... literatura. E o in-
teressante é que esse entendimen-
to se fundamentava no já citado 
Dom Quixote, mas poderia efe-
tivamente ser estendido a outros 
autores, de ontem e de hoje: afinal, 
Madame Bovary, de Flaubert; e, 
mais recentemente, Desonra, de 
Coetzee; ou ainda Sábado, de Ian 
McEwan, também enfrentam a li-
teratura como idéia narrativa em 
seus domínios romanescos. Isto 
é, para além das meras citações, 
algo que poderia ser feito por al-
guém com cultura de almanaque 
(ou de Wikipedia), existe, de fato, 
o diálogo com essas obras no que 
elas possuem de mais denso e ela-
borado. Wodehouse, já foi dito 
anteriormente, não se notabili-
za pela densidade de suas obras, 
mas é evidente que a literatura 
faz parte das suas narrativas. Isso 
não aparece apenas como citação, 
mas ele mesmo elabora, junto 
aos leitores, o problema de con-
tar uma história, como se nota no 
trecho a seguir, extraído do livro 
Right ho, Jeeves:

(...) Eu não sei se vocês já ti-
veram a mesma experiência, mas 
o obstáculo que eu sempre enfren-
to quando estou contando uma 
história é essa dificuldade de onde 
começá-la. É uma coisa que você 
não quer jamais que dê errado, 
porque basta um passo em falso e 
você está derrubado. Digo, se você 
se enganar demais no momento de 
iniciar, tentando estabelecer uma 
atmosfera, como eles chamam, e 
todo esse tipo de bobagem, você 
fracassará em agarrar seu leitor, 
e ele fatalmente te abandonará. 
Começar rapidamente, por outro 
lado, como um gato escaldado, 
fará seu público ficar perdido. A 
audiência simplesmente levantará 
suas sobrancelhas e não terá idéia 
de sobre o que você está falando.

Toda essa carta de princípios 
antes de iniciar mais uma história 
sobre Wooster e Jeeves, mas tão 
importante quanto começá-la, ser-
ve exatamente para criar essa at-
mosfera para o leitor, ainda que ele 
esteja sendo avisado dos perigos e 
das oportunidades dessa estraté-
gia. Sem descuidar de seu estilo, 
é um autor, Wodehouse, que não 
hesita por pagar homenagem aos 
clássicos da literatura sem que isso 
seja um fardo para os seus leitores, 
de modo que as notas de rodapé ou 
eventuais explicações sobre seus 
textos sejam praticamente desne-
cessárias, haja vista que o seu obje-
tivo primeiro é fazer-se compreen-
der. Para chegar a essa conclusão, 
basta afirmar que textos de apoio 
ou mesmo comentários interpre-
tativos não sejam absolutamente 
necessários para compreender sua 
obra. Antes, o que o leitor efeti-
vamente necessita é disposição e 
paciência para que o modo como 
a história vai se desenvolver tome 
forma e alcance algum fôlego.

Essa preocupação com o lei-
tor (expressa ora de forma direta, 
ora de maneira indireta) está vi-
sível, ainda, na extensão dos seus 
livros, assim como na caracteriza-
ção de seus personagens. No pri-
meiro caso, são histórias que se 
apresentam não apenas de forma 
linear, mas, principalmente, com 
um timing estrategicamente defi-
nido. Para ser o mestre da garga-
lhada discreta, Wodehouse joga 
também com o leitor, no sentido de 
não escrever de forma desnecessá-
ria. Talvez por isso sua vasta obra 
(com mais de noventa romances e 
outros duzentos contos) seja mar-
cada por um tipo diferente de repe-
tição. O escritor inglês se debruça-
va o tempo todo sobre os mesmos 
temas (a relação comportamental 
e a mudança de costumes numa 
sociedade de classes), mas conse-

guia estabelecer situações distintas 
para eles. Em outras palavras, Wo-
dehouse conseguia tratar de forma 
exclusiva um tema que para muitos 
soaria como assunto encerrado. 

Em relação aos personagens, 
a estratégia parece ser a mesma. 
Assim, quanto mais conhecemos 
as obsessões e as confusões de 
seus protagonistas, mais queremos 
descobrir quais serão suas reações 
perante as cenas propostas pelo 
escritor. Do ponto de vista autoral, 
a grandeza de Wodehouse reside 
exatamente na maneira como ele é 
capaz de se reinventar sem quebrar 
com os modelos já estabelecidos 
e, paradoxalmente, manter-se fiel 
às suas histórias sem chatear seus 
leitores, que curiosamente prosse-
guiam querendo mais do mesmo. 

terCeira hiPótese:
a alienação PolítiCa
Se, por um lado, Wodehouse 

gozava de prestígio internacional 
a ponto de ser acompanhado tanto 
pela elite intelectual de seu tempo 
(George Orwell afirmou ter lido boa 
parte da obra do escritor) quanto 
pelos nobres (recentemente, um 
prefácio sobre o autor revelou que 
a Rainha Mãe encomendou dezoito 
livros para a então princesa Eliza-
beth, nos idos de 1941), é certo que 
P. G. Wodehouse jamais foi um au-
tor político, tampouco se interessa-

va pelo tema. Ainda assim, como os 
tempos eram para lá de conflituo-
sos, o escritor se viu metido numa 
controvérsia que até hoje é motivo 
de confusão e desinformação a seu 
respeito. E a história, não fosse trá-
gica, poderia constar de uma das 
desventuras de seus livros.

Nas décadas de 1920 e de 
1930, Wodehouse já obtinha resul-
tado considerável de sua atuação 
como escritor. À época, no entan-
to, ele foi um dos primeiros a ter de 
pagar ao fisco imposto pelo quanto 
recebia tanto ao governo norte-
-americano quanto ao inglês. Para 
se ver livre dessa pesada bitributa-
ção, ele foi aconselhado a estabe-
lecer residência na França (mais 
especificamente em Le Touquet, 
na região administrativa de Nord-
-Pas-de-Calais) e, com isso, pagar 
apenas uma fração do que vinha 
sendo cobrado até então. Com a 
iminência da invasão alemã, Wo-
dehouse e sua família esperavam 
ser avisados pelos ingleses que 
viviam na ilha para a necessidade 
de fugir. Como esse aviso jamais 
veio, Wodehouse foi levado para 
um cativeiro — num acampamento 
próximo a Auschwitz — e, mesmo 
lá, manteve sua atividade criati-
va, embora seu humor, depois da 
Segunda Guerra Mundial, viesse a 
ser percebido como excessivamen-
te naïf. Problema mesmo foi quan-

nota

1   fragmento do poema ode ao 

outono, de John keats (1795-1821)

o autor
P. G. wodehouSe

pelham greenville Wodehouse 
(1881-1975) foi um dos autores 
mais populares e prolíficos 
do século 20. escreveu mais 
de noventa romances, além 
de contos, peças de teatro e 
musicais. no brasil, na década 
passada, a editora globo 
publicou três livros do autor: 
então tá, jeeves; obrigado, 
jeeves; e Sem dramas, 
jeeves. no quesito biografia, 
em 2005 foi publicado P. G. 
wodehouse, a life, do jornalista 
inglês robert McCrum, talvez 
o relato mais acabado sobre 
a obra do escritor. em 2013 
foi publicado um contundente 
volume de suas cartas: P. G. 
wodehouse, a life in letters.

Prateleira
P. G. wodehouSe*

SeM draMaS, jeeVeS
trad.: beth vieira
220 págs.

então tÁ, jeeVeS
trad.: beth vieira
282 págs.

obriGado, jeeVeS
trad.: Cássio de arantes leite
280 págs.
*livros publicados no brasil pela 

editora globo

do o identificaram como eventual 
colaboracionista do nazismo, pos-
to que suas emissões radiofônicas 
aos ouvintes dos Estados unidos 
e da Inglaterra foram produzidas 
como peças de propaganda pelos 
estrategistas do nazismo no con-
texto daquele conflito. Embora 
tenha se defendido, Wodehouse 
ficaria marcado depois da Segunda 
Guerra Mundial e jamais voltaria a 
viver na Inglaterra — morreu, em 
1975, nos Estados unidos.

Muito já se escreveu acerca 
da controversa e polêmica parti-
cipação de Wodehouse na Segun-
da Guerra Mundial. Para muitos, 
foi uma espécie de inocente útil, 
demasiadamente ingênuo ao não 
saber distinguir de forma racional 
o que estava em jogo naquele mo-
mento. Não se tratava mais de lite-
ratura, e a inteligência de um autor 
capaz de elaborar personagens e 
diálogos a partir de situações esd-
rúxulas, além de extrair o cômico 
de uma cena ordinária, não se mos-
trou tão aguçada assim. Sua esco-
lha, na perspectiva de hoje, com 
aquele conflito encerrado, parece-
-nos pouco digna de sua capacida-
de intelectual. A propósito disso, 
George Orwell escreveu um ensaio 
famoso, In defence of Wodehouse, 
que merece menção não somente 
pela compreensão dos eventos da-
quele período, mas pela argumen-
tação sempre precisa de Orwell. 
O autor de 1984 destacou que o 
entendimento de que Wodehouse 
havia sido um colaboracionista não 
se sustentava, isso porque a leitu-
ra de parte da obra do escritor não 
indicava qualquer atividade políti-
ca, seja nos temas, seja nos perso-
nagens (Orwell chega a chamá-lo 
de “inocente político”), além do 
fato de Wodehouse ter pertenci-
do a outra época no que se refere 
à elaboração de seus textos. Nesse 
quase-manifesto há ainda um frag-
mento interessante, da mais arguta 
percepção crítica literária:

uma coisa que as pessoas 
costumam se esquecer dos ro-
mances de P. G. Wodehouse é há 
quanto tempo os mais conhecidos 
deles foram escritos. Pensamos 
nele como em certo sentido, tipi-
ficando a ingenuidade dos anos 
1920 e dos anos 1930, mas na ver-
dade as cenas e personagens pelos 
quais ele é mais lembrado fizeram 
sua aparição antes de 1925. [...] 
quando se olha através da lista 
de livros de Wodehouse a partir 
de 1902, pode-se observar três 
períodos bastante demarcados. O 
primeiro é o período dos anos es-
colares [...] O próximo é o período 
americano. Wodehouse parece ter 
vivido nos Estados unidos apro-
ximadamente entre 1913 e 1920, 
e por um tempo mostrou sinais 
de se tornar americanizado tanto 
no idioma como nas perspectivas. 
[...] O terceiro período pode apro-
priadamente ser chamado o perí-
odo da casa de campo. Até o início 
dos anos 1920 Wodehouse deve 
ter feito uma renda muito gran-
de, e, em conformidade, o status 
social de seus personagens foram 
movidos para cima [...]. O cenário 
típico passou a ser uma mansão, 
um apartamento de solteiro de 
luxo ou um clube de golfe caro. O 
atletismo escolar dos livros ante-
riores desaparece, cricket e fute-
bol dando lugar ao golfe, e o ele-
mento de farsa burlesca torna-se 
mais acentuada. [nesse sentido,] 
o quanto da fórmula de escrita de 
seus livros mais tarde tornou-se 
apenas uma pode ser vista a par-
tir do fato de que ele continuou 
a escrever histórias de vida dos 
ingleses, embora ao longo dos de-
zesseis anos antes de seu confina-
mento pelos nazistas ele já estava 
vivendo em Hollywood (EuA) e 
Le Touquet (França)

Para Orwell, portanto, a re-
petição esquemática de sua estru-
tura narrativa era uma das evi-
dências elementares da inocência 
de Wodehouse no tocante à sua 
acusação de traidor.

É bem provável, no entanto, 
que outro diagnóstico (sub-reptí-
cio) de Orwell esteja correto — e 
nesse caso Wodehouse seja efetiva-

a grandeza de Wodehouse reside exatamente 
na maneira como ele é capaz de se reinventar 
sem quebrar com os modelos já estabelecidos 
e, paradoxalmente, manter-se fiel às suas 
histórias sem chatear seus leitores.

mente culpado. Porque, com vas-
ta obra publicada, não é absurdo 
imaginar que ele tenha sido, sim, 
refém de suas histórias e cativo 
por tempo indeterminado de suas 
criações artísticas. Desse modo, 
foi incapaz de perceber que o es-
paço para esse humor ingênuo e, 
por conseguinte, pouco malicioso 
seria ao mesmo tempo sua prin-
cipal virtude e seu pecado capital, 
na leitura de um mundo brutaliza-
do pelos eventos de uma guerra de 
proporções mundiais. No limite, o 
ideal seria dizer que sua literatu-
ra permanece, com livros e séries 
(uma delas foi protagonizada na 
Inglaterra por Hugh Laurie e Ste-
phen Fry), mas é correto assinalar 
que seja o canto do cisne desse tipo 
de literatura: entretenimento de 
alta qualidade, com produção em 
larga escala, sem apelar para o riso 
fácil ou para as estratégias corri-
queiras dos grupos que preferem 
politizar o humor para conquistar 
a mídia chique com uma suposta 
inteligência. Wodehouse conquis-
tou leitores diversos — do filósofo 
Ludwig Wittgenstein ao poeta T. S. 
Eliot, passando, mais recentemen-
te, pelo ensaísta e crítico Christo-
pher Hitchens, que o chamava de 
“mestre” — sem lançar mão desses 
recursos. Daí a sua grandeza. E por 
isso mereceria ser lido todos os dias, 
para rir sem perder a classe.

divulgação
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Only the man of goodwill carries always 
in his heart this capacity for damnation.
Graham Greene, The heart of the matter

N
ascida em 1925 em Savannah, no 
estado sulista da Georgia, a ame-
ricana Mary Flannery O’Connor 
(sim, ela era uma mulher) surgiu 

na literatura como alguém que ia à contramão 
do seu tempo. E quais eram as características 
deste Zeitgeist? Ortega y Gasset o chamava 
apropriadamente de “a desumanização da 
arte”. Se alguém quiser listar os pontos prin-
cipais deste momento que vivemos ainda hoje 
e tiver fôlego para segui-los em suas minúcias, 
fique à vontade: a falta de preocupação com 
os problemas humanos e com a própria na-
tureza do homem; o interesse pelo artifício, 
pela técnica, como uma maneira de evitar 
qualquer aproximação de uma forma viva, or-
gânica — o que faz com que a obra de arte se 
preocupe apenas com si mesma, participando 
de um mundo auto-suficiente, fechado, her-
mético. Assim a arte é vista como mais um 
jogo, algo feito sem nenhuma seriedade para 
com os assuntos que realmente atormentam 
a humanidade, reduzindo-se a uma ironia 
essencial, a uma brincadeira pela brincadei-
ra, na triste intenção de épater les bourgeois. 
Para atingir tal intento, a obra deve ter uma 
artificialidade, para não dizer uma falsidade, 
graças à realização escrupulosa de uma auto-
-consciência criadora em que o artista contro-
la cada detalhe do seu trabalho. E disso tudo 
resulta, enfim, uma arte sem transcendência, 
sem nenhum contato metafísico, completa-
mente “fora deste mundo”.

O mesmo Ortega também afirmou que a 
arte já teve, no passado, a intenção de ser um 
veículo para a transcendência, especialmente 
para os “homens sem imaginação”. uma vez, 
narrou o que aconteceu quando entrou, por 
acaso, em uma catedral gótica — e foi arre-
batado por “um torvelinho, pelo próprio peso 
sobre a terra”. Deixemos o filósofo espanhol 
falar por si mesmo, em uma digressão retira-
da do ensaio A arte deste mundo e do outro: 

Subitamente, de mil lugares, dos altos 
cantos escuros, dos vidros confusos dos vi-
trais, dos capitéis, das remotas chaves, das 
arestas intermináveis, se descolaram sobre 
miríades de seres fantásticos, como animais 
imaginários e excessivos, grifos, gárgulas, 
monstruosos cães, aves triangulares; ou-
tras figuras inorgânicas, mas que em suas 
acentuadas contorções, em sua fisionomia 
ziguezagueante poderiam parecer animais 
incipientes. E tudo isso veio sobre mim rapi-
damente, como se, sabendo que eu fosse en-
trar naquele mundo daquela tarde, tivessem 
se colocado a esperar-me cada coisa em seu 
lugar ou em seu ângulo, o olhar atento, pes-
coço espichado, os músculos tensos, prepara-
dos para o salto no vazio. Posso dar um deta-
lhe mais comum daquela algaravia, daquele 
pandemonium mobilizado, daquela irreali-
dade semovente e agressiva; cada coisa, com 
efeito, chegava em mim em aérea carreira 
desaforada, jadeante, peremptória, para me 
dar a notícia em velozes frases, entrecorta-
das, desejosas, algum tipo de acontecimento 
terrível, incomensurável, único, decisivo que 
tinha ocorrido alguns momentos antes lá em 
cima. E assim, com a mesma rapidez, como 
se tivessem cumprido sua missão, desapa-
recia, talvez retornasse ao seu covil, à sua 
alcândora, a seu canto cada besta inveros-
símil, cada impossível passarolo, cada linha 
angulosa viva. Tudo desaparecia como se ti-
vesse esgotado sua vida em mímico ato.

a ViSão de Flannery
Flannery O’Connor fez justamente uma 

literatura para essas pessoas que “perdiam a 
serenidade”, para quem só existe o finito e, 
muitas vezes, cometem o deslize de entrar 
em uma catedral gótica ou então ler alguma 

obra de Flannery o’Connor 
enfrentou os dilemas da fé e da 
razão com estilo e coragem

Prateleira
Flannery o’Connor

ContoS CoMPletoS
trad.: leonardo fróes
Cosac naify
720 págs.

é diFíCil enContrar uM 
hoMeM boM
trad.: José roberto o’shea
arx
288 págs.

SanGue SÁbio
trad.: José roberto o’shea
arx
232 págs.

o desespero 
da certeza

história desta escritora admirada por mui-
tos mas compreendida por poucos, uma vez 
que ela sempre esteve à espreita, como se 
preparasse armadilhas concebidas por uma 
rigorosa imaginação moral e que a ajudasse 
a caçar “essa terrível besta veloz do infinito”. 
O eixo que a orienta é, na sentença lapidar 
de Bruno Tolentino, “a dialética do pecado e 
da graça”, e sua curta obra é composta pelos 
seguintes livros: Sangue negro (romance, 
1952), É difícil encontrar um homem 
bom (contos, 1955), O céu é dos violentos 
(romance, 1960), Tudo o que sobe deve 
convergir (contos, 1965, publicado postu-
mamente), além dos ensaios de Mystery 
and manners (1969) e as cartas de The 
habit of being (1979).

Ela construiu o seu corpus ao longo de 
quinze anos, enquanto lutava com uma do-
ença auto-imune, degenerativa e incurável 
— o lupus eritematoso, apelidada de “lobo 
vermelho” por causa da dor atroz que provo-
cava nos ossos, além das manchas vermelhas 
espalhadas na pele iguais às mordidas do 
animal em questão. Foi um feito que, infeliz-
mente, seu pai, também portador da mesma 
moléstia, não conseguiu cumprir; ele mor-
rera quando Flannery era adolescente. Para 
uma época em que o tratamento médico ain-
da era incipiente sobre esse assunto, o que 
ela fez foi algo improvável, impossível e, não 
seria exagero dizer, corajoso. Sua morte, em 
1964, aos trinta e nove anos, é lastimada não 
só pelo que poderia ter feito, mas também 
pelos enigmas deixados pela sua literatura e 
que ainda incomodam os leitores.

Seu estilo é único no mundo das letras 
anglo-saxão e caracterizava-se, antes de tudo, 
por um humor negro que sempre vinha de 
mãos dadas com uma violência próxima do 
grotesco e do absurdo. O ambiente onde vivia 
era propício a isso: em um Sul ainda trauma-
tizado pela derrota da Guerra Civil, sobra-
vam críticas tanto ao racismo entre brancos 
e negros, negros e negros, brancos e brancos, 
como também para o protestantismo puritano 
que, se não atingia o limite do fundamentalis-
mo, era porque Flannery, como uma católica 
inteligente, intuía que havia algo de verda-
deiro naquelas manifestações que se aproxi-
mavam da histeria. Ser um membro da igreja 
de Roma e ter antepassados irlandeses não 
ajudava em nada no convívio social, acentu-
ando ainda mais o isolamento. Mas isso pou-
co importava: protegida por uma forte crença 
religiosa, ela escrevia seus romances e contos 
com a ajuda de um apuro estético-formal que 
não devia nada a um Faulkner e convicta de 
que o que fazia era impossível de ser reduzido 
a uma “teoria” literária ou sociológica.

Esta certeza se devia ao fato de que ela 
sabia que tinha um dom. uma vez, quando 
perguntaram por que escrevia, apenas res-
pondeu: “Porque eu sou boa naquilo que 
faço”. Ou então, como respondeu de outra 
maneira ao ouvir a mesma pergunta: “Escre-
vo para descobrir aquilo que sei”. Para Flan-
nery, o escritor digno de nota tinha esse dom 
que deveria ser preservado a qualquer custo; 
pois o resultado de seus escritos era seme-
lhante ao de uma de visão, de uma revelação 
em que a obra de arte tinha de afetar a mente 
do leitor igual à profissão de fé que ela sem-
pre citava das palavras de ninguém menos 
que Joseph Conrad: “Minha tarefa que tento 
alcançar, através do poder da palavra escrita, 
é fazer você sentir, ouvir e, sobretudo, fazê-lo 
ver. Isto – e nada mais, e é tudo”. E o que ela 
queria que o leitor visse?

MéConnaiSSanCe
Nos ensaios de Mystery and man-

ners, ela afirma que sua intenção era forçar 
o leitor a ver uma verdade que ficou esque-
cida naquilo que seria (para citarmos nova-
mente Ortega y Gasset) “o fundo insuborná-
vel do ser”. Tal verdade não era algo pleno e 
acabado, como se fosse o resultado de uma 
equação matemática ou a resposta decorada 
de um questionário de catecismo. Apesar do 
catolicismo exigente, Flannery sabia que o ar-



158 • junho_ 2013

21

tista não podia se desviar do mal que estava 
ao seu redor, como também da bondade que 
raramente dava mostras de existência. Por 
isso não perdia a chance de citar um aforis-
mo de São Cirilo de Jerusalém — “O dragão 
senta-se ao largo da estrada, olhando aqueles 
que passam. Tenha cuidado para que ele não 
o devore. Nós caminhamos ao Pai, mas antes 
é preciso passar pelo dragão”. Ela conhecia 
como poucos o fascínio do olhar do monstro, 
especialmente para quem se dedicava à lou-
cura quase diabólica da arte. A verdade que 
buscava só seria encontrada se fizesse a tra-
vessia pelo mal em todos os seus passos; e, 
ao escrever para saber se conhecia ou não o 
que realmente deveria ser conhecido, Flan-
nery O’Connor nunca deixava a forma artifi-
cial da art pour l’art dominar os problemas 
espinhosos que suas histórias abordavam. 
Para ela, havia uma unidade e, mais, uma 
continuidade entre experiências tão díspares 
como “mistério” e “costumes”, “natureza” e 
“graça”, “pecado” e “salvação”; e sua obra pa-
rece estar possuída por aquele daimonismo 
que elevava Sócrates quando este tinha uma 
iluminação filosófica ou que ordenava Cole-
ridge a escrever sobre o albatroz perdido no 
oceano imenso dos nossos fracassos.

Esta possessão consentida tinha um 
motivo e, de certa forma, fazia parte de uma 
estratégia tão astuciosa quanto a de qualquer 
diabinho; ao afirmar que possuía uma certeza 
que deveria ser constantemente relembrada 
ao leitor, também tinha consciência de que a 
dúvida era um fato que não devia ser coloca-
do de escanteio. Afinal, como freqüentemente 
reforçava aos seus correspondentes nas cartas 
de The habit of being, ela provocava esse 
incômodo a quem lesse suas histórias porque 
todos os seus contemporâneos (e talvez pos-
samos estender isso a nós mesmos?) respira-
vam o ar do niilismo, que infectava a alma de 
cada um como se fosse um miasma impercep-
tível, contribuindo para a falência do sentido 
da vida, um fenômeno que acontecia espe-
cialmente entre “os católicos com consciên-
cia moderna” — como a própria Flannery se 
auto-intitulava com assombrosa humildade.

E como experimentamos esse niilis-
mo? Quem ler o seu trabalho perceberá que 
isso acontece por meio do desconhecimento, 
da méconnaisance, para usarmos o termo 
proposto por René Girard, do qual vivemos 
em constante desejo mimético. Em outras 

palavras: uma pessoa deseja o que a outra 
quer porque uma terceira também deseja 
a mesma coisa. A tensão neste relacio-
namento cresce conforme os dois pólos 
de desejo se encontram em uma media-
ção interna, seja no mesmo ambiente 
ou com a mesma finalidade. Quando 
ambos não conseguem o que querem, a 
violência que surgirá é inevitável. Con-
tudo, Flannery tem uma maneira bem 

peculiar de ver esse fenômeno: em suas 
histórias, a violência é como a verdade es-

quecida por nós no mundo moderno pode 
reaparecer; é uma ferida que não vem de 
graça, que custa um preço muito alto, mas, 
ao mesmo tempo, é a única forma de recu-
perarmos algo que perdemos e mal sabemos 
ainda se podemos reconhecê-la.

No conto Um homem bom é difícil de 
encontrar, presença constante de qualquer 
antologia dos melhores contos do século 
passado, encontramos a méconnaisance na 
ignorância mumificada da avó que irrita a fa-
mília e a leva por engano a um local que só 
existe na sua memória. Ali, deparam-se com 
o Desajustado, um assassino serial que, com 
seu bando, é um sério precursor de Hanni-
bal Lecter. Ele e a avó conversam enquanto 
os outros capangas eliminam a nora, o filho 
e os netos sem demonstrar misericórdia. O 
tema do diálogo é inusitado para a situação: 
trata-se do medo do Desajustado em lidar 
com essa figura espectral que se tornou Jesus 
Cristo. Para ele, Cristo só veio para compli-
car as coisas deste mundo; “ele desequilibrou 
tudo”, afirma o assassino, apontando a arma 
para a testa da velha. Antes de levar um tiro 
na testa, ela o imagina como sendo uma de 
suas criancinhas — e de fato ele é, já que o or-
gulho empedernido da avó está intimamente 
ligado com a psicopatia do Desajustado. Mas, 
ao mesmo tempo em que reconhece essa li-
gação, ela percebe algo que, até então, nunca 
havia surgido em sua vida. O que seria isso 
ninguém saberá; o assassino trata de eliminá-
-la antes que proferisse uma frase inteira. E 
este também continua no desconhecimento, 
mesmo que seja plenamente reconhecido por 
si mesmo, uma ignorância ativa porque ele, 
de certa forma, também percebeu o momento 
de misericórdia que a velha senhora experi-
mentou no exato instante de sua morte.

O desequilíbrio na harmonia do mun-
do, provocado pela revelação cristã, junto 
com o desconhecimento inerente ao compor-
tamento humano surge com mais matizes em 
outro conto impecável, O deslocado de guer-
ra. Em uma fazenda tipicamente sulista, a 
sra. McIntyre, dona do local, recebe a família 

polonesa Guizac, exilada da Europa por causa 
da Segunda Guerra e vítima dos campos de 
concentração nazistas. O sr. Guizac é um DG, 
sigla do governo para um deslocado de guerra 
que vem para encontrar uma segunda chan-
ce em solo americano; ao contrário do que os 
outros empregados esperavam, em especial 
o sr. e a sra. Shortley (típicos white trash do 
Sul), Guizac se mostra um funcionário exem-
plar: além de fazer de tudo, faz bem e por 
um preço muito mais favorável ao que a sra. 
McIntyre paga a quem está na sua fazenda há 
tantos anos. É óbvio que a inveja começa a 
imperar — e os resultados serão trágicos para 
qualquer um que não saiba que está envolvi-
do na ciranda do desejo. No caso específico 
desta história, o desejo em questão não é o 
meramente sexual, como podem pensar os 
intoxicados pelos nossos baixos sentidos; é 
um desejo mais profundo, que atinge as ra-
ízes do espírito porque o que esses persona-
gens querem não é apenas ter alguma coisa, 
mas sobretudo ser o que o objeto desejado é. 
O mimetismo transforma-se em inveja espi-
ritual — e quando, na fantástica cena final do 
conto, em que a violência é a revelação que 
o leitor espera desde o primeiro parágrafo, 
vemos literalmente “o olhar de conluio” en-
tre os participantes do desfecho infeliz que 
aguarda o sr. Guizac, sentimos que também 
somos participantes nesse desequilíbrio que 
contamina a sociedade.

a batalha do lobo
Pode-se afirmar que essa desarmonia 

da modernidade é estruturada no choque 
entre duas rivalidades: a da razão e a da fé. 
Flannery O’Connor expande esses temas ao 
máximo até chegar à concisão de um cos-
mion — pequeno mundo—, independente do 
tempo e do espaço, no romance O céu é dos 
violentos. Logo na primeira sentença deste 
livro, somos jogados em uma cena insólita: 
um garoto de quatorze anos chamado Fran-
cis Tarwater deve enterrar o seu tio, auto-in-
titulado profeta, que morreu subitamente no 
café da manhã. Não há ninguém que possa 
ajudá-lo. Enquanto ele tenta realizar essa ta-
refa, sabemos, por meio de rápidos flash-ba-
cks e por uma voz que não reconhecemos se 
é divina ou diabólica e que conversa o tempo 
todo com Tarwater, que o tio o educou para 
uma missão específica: batizar o filho de seu 
sobrinho, um professor chamado Rayber, já 
que este resolveu criá-lo conforme os modos 
do racionalismo e do ateísmo. Detalhe: a 
criança é deficiente mental.

Com esta trama cheia de reviravoltas e 
escrita em um estilo tenso, que deixa o leitor 
eriçado a cada página virada, acompanhamos 
também a luta da própria Flannery em con-
ciliar tanto a sua fé e a sua razão para des-
cobrirmos se há ou não uma unidade entre 
essas duas faculdades da natureza humana. 
A batalha que ela trava consigo mesma é com 
o lobo da dúvida e o desespero da certeza. De 
nada adianta ser uma crente — em especial, 
uma católica moderna em um mundo secula-
rizado — se o próprio artista não se confron-
tar com a incômoda pergunta de que o nii-
lismo tem uma persuasão incrível, que faz a 
razão humana preencher as lacunas que a fé 
supostamente não teve a coragem de explicar. 
Ao contrário de alguns de seus discípulos ex-
plícitos na literatura contemporânea — como 
Don DeLillo, Cormac McCarthy e David Fos-
ter Wallace —, sua obra não se debate com 
a dúvida para depois chegar a uma certeza, 
como se tivesse de vislumbrar uma conversão 
igual à da figura geométrica da parábola in-
vertida, em que, no caso, o ápice das sombras 
é apenas o ponto de partida para uma ascese 
implacável; se para estes, a existência do mal 
é garantida por um desencanto com a idéia do 
sagrado, com Flannery a certeza de que o mal 
será finalmente derrotado já existe logo na 
primeira sentença esculpida a custo de muita 
paciência e muito estilo, camada por camada; 
mas agora o problema, para uma artista que 
quer se afirmar como católica em um universo 
contaminado pela “cristofobia” (sobretudo na 

casta intelectual), é manter o que lhe parece 
ser o certo sem deixar infectar-se pelas se-
duções da escuridão, mesmo que esta pareça 
estar envolta na mais radiante das luzes. As-
sim, o que está em jogo, seja em O céu é dos 
violentos ou nas outras histórias, não são 
mais frases feitas como “o problema do mal”, 
“a soberania do bem” ou “o dilema da graça”, 
slogans comuns a quem infelizmente decide 
ser um homo religiosus e usar uma linguagem 
já degradada há mais de cinco séculos; é o es-
pinho na carne que nos incomoda porque es-
tamos constantemente assombrados por uma 
vida incapaz de ser explicada de qualquer for-
ma, pela fé ou pela razão, uma vida que nos 
assusta devido a um espectro que nos acom-
panha em nossos pensamentos mais íntimos 
e que sempre nos avisa de que, não, não há 
como fugir do invisível que nos sustenta.

A linguagem deturpada do dogma mal 
meditado, que se distancia da experiência 
vital de um mundo que pede por uma nova 
forma de compreensão, é o estopim de um 
dilema moral para o artista que se apoia no 
edifício do catolicismo, mesmo com as trevas 
à espreita: Será que o dogma restringe a vi-
são do escritor? Desde Baudelaire, esta é uma 
pergunta que incomoda os nossos estetas da 
decadência ou da “imparcialidade artística”, e 
é sempre jogada para debaixo do tapete como 
se fosse um bicho cabeludo que ninguém ousa 
enfrentar. É algo compreensível; afinal, no sé-
culo 20, escritores como Georges Bernanos, 
François Mauriac, Evelyn Waugh e o nosso 
Gustavo Corção se depararam com a encru-
zilhada de retratar o mundo moderno tal 
como é — com sua sensualidade exacerbada, 
o fascínio pela mística do pecado e o medo de 
enfrentá-lo por meio de um puritanismo que 
chega às raias da imaturidade, típico de quem 
se torna um “novo converso” — e por um milí-
metro não caíram na tentação igualmente pe-
rigosa de cobrir suas ficções com a ótica taca-
nha da dona de sacristia, deixando-as com um 
sabor na boca que suplicava ao leitor para que 
se tornasse mais um papa-hóstia. Flannery 
O’Connor não se esquivou da questão e resol-
veu-a de forma admirável e audaz: para ela, o 
dogma amplia a visão do artista, permitindo-
-o enfrentar as questões que o atormentam, 
seus verdadeiros demônios, dentro de uma 
tensão existencial implacável que o faz ficar 
aberto à realidade tal como ela se apresenta 
aos seus olhos renovados — violenta, bela e 
sempre misteriosa. Se o escritor for um cató-
lico, ele deve ser, antes de tudo, um escritor; 
o fato de ser católico apenas lhe dará forças 
para encarar a verdade que todos querem es-
quecer. Dessa forma, não adianta nada retirar 
qualquer parcela de transcendência na obra 
de Flannery, como querem alguns de seus 
estudiosos, limitando-a somente ao aspecto 
formal. Sem este detalhe, o leitor não terá 
como compreender, por exemplo, a paradoxal 
sensualidade que se esconde nas cenas inten-
samente eróticas de contos como Gente boa 
da roça (em que uma perna artificial pode ser 
a metáfora do defloramento) ou As costas de 
Parker (a carne tatuada com o rosto do Cristo 
Bizantino é o estopim para a excitação histéri-
ca de uma crente perturbada).

Abrir-se a esta verdade implica também 
estar sujeito a, como Flannery bem escreveu 
em uma de suas últimas cartas antes de fale-
cer, saber que “o lobo está dentro de mim e 
me estraçalhando”. É claro que ela se referia 
à doença que a consumaria; contudo, a metá-
fora também tinha outras finalidades. O dog-
ma católico a ajudava no seu ofício, mas não 
curou a luta em seu corpo, da mesma forma 
que acontecia com seu O. E. Parker, o ho-
mem tatuado que transformou seu corpo em 
um bestiário: “era como se a pantera e o leão 
e as serpentes e as águias e os falcões tives-
sem penetrado sua pele e viviam dentro dele 
em uma guerra indomável”. Graham Greene, 
outro escritor católico que também sabia dos 
dilemas da arte e da crença, escreveu certa 
vez que o desespero é o preço que se paga 
por se impor uma meta impossível: “Dizem 
que é o pecado imperdoável, mas é o pecado 
que o homem corrupto ou mau nunca prati-
ca. Ele sempre tem esperança. Nunca chega 
ao ponto do fracasso que paralisa. Só o ho-
mem de boa vontade carrega em seu coração 
essa capacidade para a danação”. No fim, 
queremos ser esse homem de boa vontade; 
apenas nos falta a coragem de admitir o fato 
de que somos todos “christ-haunted”, perse-
guidos por uma sombra que nos caça como 
uma terrível besta diante do infinito, pedinte 
somente de um olhar mais atento. Flannery 
O’Connor sabia que esta caçada está no cen-
tro de tudo que se move — e que precisamos 
passar por uma “lição de modelagem” em 
que cada um de nós fitará as mandíbulas do 
monstro parado à beira da estrada, sendo li-
mados na argila da comunhão esculpida nos 
detalhes, sabendo que o desespero da certe-
za às vezes é a única forma de vencer uma 
batalha que parecerá perdida, mesmo que, 
no final, reconheçamos que a guerra foi ven-
cida a muito custo.

a autora
Flannery o’Connor

Mary flannery o’Connor (1925-1964) 
é considerada uma das maiores 
escritoras norte-americanas do 
século 20. nascida na geórgia, sul 
dos estados unidos, onde passou 
toda a sua breve existência — 
interrompida pelo lúpus aos 39 anos 
de idade —, sua obra consiste em 
dois romances e um livro de contos. 
estudante da universidade de iowa, 
publicou sua primeira história, the 
geranium, em 1946. Com o romance 
wise blood (1952), conquistou 
o rinehart-iowa fiction award.

flannerY o’Connor 
por FÁbio abreu

protegida por uma forte 

crença religiosa, ela escrevia 

seus romances e contos 

com a ajuda de um apuro 

estético-formal que não 

devia nada a um faulkner 

e convicta de que o que 

fazia era impossível de ser 

reduzido a uma “teoria” 

literária ou sociológica.



notaS

1.  recordando: o número 734 da revista 

Carta Capital, publicada em fevereiro de 

2013, estampou na capa o diagnóstico: 

“o vazio cultural”. o título do editorial, 

de Mino Carta, sintetiza o espírito da 

publicação: “a imbecilização do brasil”. 

em alguma medida, a pauta reforçava 

as teses expostas no romance de Mino 

Carta, o brasil (record, 2013).

2.  Mas o impulso não é somente 

endogâmico. no artigo “bessa-luís, 

ecad etc.” (21/04/2013), Caetano veloso 

reconheceu: “sou grato ao colunista da 

folha de s. paulo João pereira Coutinho 

por ter sugerido que atentássemos para 

augustina bessa-luís ”.

3.  o programa pode ser visto: 

http://mais.uol.com.br/view/

xiddtuwnvlqs/metropolis--em-

debate-tortura-se-discute-

0402CC993172C0994326?types=a&.

4.  a generalização do raciocínio de 

safatle é definidora da “melancolia 

chique”: “há de se reconhecer que a 

produção contemporânea é, em várias 

partes do mundo, substancial. olhemos 

para nossos vizinhos. Muito se fala 

sobre a qualidade do cinema argentino, 

da literatura chilena. da mesma 

forma, artistas plásticos promissores 

continuam a aparecer em várias partes 

do mundo. isso serve para nos mostrar 

como, na verdade, há um problema 

especificamente brasileiro” (Carta 

Capital, n° 734).
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QUEM SOMOS CONTATO ASSINATURA DO JORNAL IMPRESSO CARTAS

JornalisMo Cultural: 
proMessas e iMpasses (1)

CariCatura inVoluntÁria
Na coluna do mês de abril, tratei de 

uma tendência atual, a “melancolia chi-
que”. Como a própria denominação sugere, 
considero essa tendência uma caricatura 
involuntária da atividade crítica, pois, em 
geral, os severos juízes do aqui e agora não 
explicitam seus pressupostos. Pelo contrá-
rio, agem como se fossem os herdeiros de 
um fantasmático patrimônio cultural. Daí, 
amargurados com o presente, que não está 
à altura de sua impecável formação e de seu 
sibilino gosto, contemplam desde o Olim-
po em que se veem a planície dos escritores 
e ensaístas que insistem em aumentar-lhes 
a dose diária de pessimismo. 

O dilema, no entanto, é mais comple-
xo. Por isso, dedico uma série de artigos à 
discussão do tema.

Anuncio minha hipótese: a circuns-
tância contemporânea apresenta uma po-
tência inédita na história da cultura bra-
sileira; potência que se encontra nublada 
pelo blaseísmo dos adeptos da “melanco-
lia chique”. Em conseqüência, pretendo 
apontar os elementos criativos e promis-
sores na cena atual. 

Contudo, somente um “funcionário 
do contemporâneo” confundiria potência 
inédita com situação ideal ou realização 
plena de promessas. Nesta coluna come-
çarei a discutir o jornalismo cultural, pois 
o gênero possui uma vitalidade que deve 
ser estudada. Porém, seria risível imagi-
nar uma análise meramente “otimista”; 
ora, há pouco mais de um mês esse mesmo 
jornalismo cultural sofreu um duro golpe 
com a extinção do Sabático, suplemento 
de O Estado de S. Paulo, dirigido com bri-
lho e rigor por Rinaldo Gama.

No fio da navalha, portanto, deve ser 
a reflexão acerca do aqui e agora; afinal, 
numa estrutura contraditória, impasses e 
promessas se equivalem. 

 
na Corda baMba
De um lado, verifica-se um movi-

mento intenso na área da literatura, em 
particular, e da cultura, em sentido amplo. 
Festivais literários se multiplicam; jovens 
leitores criam blogs e vlogs para discutir 
suas leituras; autores se desdobram em 
oficinas e palestras; pequenas editoras 
surgem com propostas ousadas; o fenôme-
no da auto-publicação se firma no cenário 
das letras brasileiras, etc. etc.. 

De outro lado, escuta-se um coro or-
questrado de teóricos, críticos e jornalistas 
decretando a decadência do momento atu-
al, e, em casos extremos, diagnosticando o 
“vazio cultural” como a marca-d’água dos 
tempos que correm.1 

Ora, em meio ao tiroteio, que partido 
tomar? 

No primeiro momento, partido al-
gum. Trata-se de estudar o presente com 
uma dupla mirada, destacando as promes-
sas, porém assinalando os impasses. 

Em segundo lugar, deve-se analisar, 
concretamente, a cena contemporânea; 
caso contrário, como evitar o ridículo de 
uma frase que se ouve e lê com uma fre-
quência preocupante? Eis: afirma-se que 
a literatura brasileira contemporânea 
pouco vale; e a crítica, nada conta. Nesse 
caso, pergunta-se ao casmurro magistra-
do: “mas que autores contemporâneos o 
senhor leu recentemente?”. A resposta, 
primorosa em sua perversão, encerra o 
diálogo, como se os famosos antropólogos 
de gabinete do século 19 retornassem sem 
constrangimento: “Eu? Nenhum, claro! 
Pois se a literatura brasileira contemporâ-
nea pouco vale...”. 

Adoto atitude oposta, partindo sem-
pre de estudos de caso. Como regra, ape-
nas um cuidado: substituir as declarações 
grandiloqüentes pelo exame deste ou da-
quele suplemento literário, deste ou da-
quele caderno cultural. Análise que desdo-
brarei nos próximos artigos desta coluna, 
e dedicarei um texto para o estudo da crí-
tica literária realizada no universo digital.

(Este artigo deve ser lido como um 
primeiro passo.)

eStudoS de CaSo
Começo por uma ordem arbitrária, 

que não representa um juízo de valor. E 

reitero meu método: identificar o perfil da 
publicação e o estilo de colunistas e cola-
boradores, privilegiando os que se dedi-
cam mais regularmente à literatura. 

O Segundo Caderno, de O Globo, 
realizou uma reformulação editorial há 
aproximadamente dois anos, reunindo 
novos colunistas. 

Daniel Galera tem utilizado seu es-
paço, às segundas-feiras, para apresen-
tar uma inovadora poética do romance 
de sua geração. Em ‘Fausto’ e ‘Bioshock’ 
(20/05/2013), por exemplo, discutiu o 
filme de Alexander Sokurov e o jogo “Bio-
shock infinite” com dicção programática: 
sem estabelecer hierarquias prévias, des-
tacando o potencial narrativo e reflexivo 
de cada meio. É um traço ao qual retor-
na com freqüência. Em Forçados a matar 
(11/03/2013), ele discute “o jogo de tiro 
em primeira pessoa ‘Spec Ops: The line’”, 
chegando ao ponto-chave: “Por um lado, 
é um jogo de tiro comum (...). Por outro 
lado, é uma metanarrativa que questiona 
o jogador a pensar no que está fazendo”.

Às quartas-feiras, Francisco Bosco 
exercita um modelo próprio; forjando um 
estilo singular. Talvez se possa caracterizá-
-lo como o resultado de uma escrita deli-
beradamente híbrida, oscilando entre a 
crônica pessoal, o ensaio curto de fôlego fi-
losófico e a crítica cultural. Em seus melho-
res momentos, é capaz de propor reflexões 
de alta intensidade para um grande públi-
co. Penso, em especial, no texto O cheio e 
o vazio (20/03/2013). Nele, com uma in-
tuição crítica irretocável, Bosco coloca em 
xeque-mate o propalado diagnóstico do 
“vazio cultural”: “a sensação de vazio (...) 
é em larga medida um efeito dialético da 
abundância” (grifos do autor).

Às sextas-feiras, a coluna de Her-
mano Vianna realiza um mapeamento do 
contemporâneo, sempre surpreendendo o 
leitor com referências geralmente desco-
nhecidas. E seu olhar nada tem a ver com 
os gabinetes de curiosidade setecentistas; 
pelo contrário, sua perspectiva antropoló-
gica desnaturaliza preconceitos culturais, 
destacando eixos de produção muito além 
do nó górdio do centro Rio-São Paulo. Na 
querela sobre o “vazio cultural”, escre-
veu um texto definitivo, Era melhor antes 
(15/02/2013), mostrando que a nostalgia 
por uma utópica idade de ouro é um lugar-
-comum: “Essa modinha pessimista já 
dura 30 séculos: ninguém pode pretender 
ser original dizendo que hoje tudo vai mal”.

Aos sábados, José Miguel Wisnik de-
senvolve uma crítica cultural de alto nível, 
seguindo a linha de seus últimos livros. 
Destaco seu esforço em sincronizar um 
amplo repertório artístico e uma sólida 
formação acadêmica com as urgências do 
calor da hora. Desse modo, busca alcançar 
a justa medida entre rigor universitário e 
agoridade jornalística. O exemplo paradig-

mático talvez seja o artigo Ordem na casa 
(06/04/2013). Wisnik associou a “Propos-
ta de Emenda Constitucional” relativa aos 
empregados domésticos à obra de Clarice 
Lispector, desenhando o ângulo mais agu-
do do problema: “que a existência, de si e 
do outro, é o grande luxo”. Penso também 
no texto Pontos (20/04/2013), no qual re-
tornou à querela do “vazio”: “Acho o Brasil 
um país de grande vitalidade cultural (...). 
Ao mesmo tempo, essa vitalidade contra-
cena com o baixo letramento médio bra-
sileiro”. Promessas e impasses é mesmo o 
Leitmotiv dessa discussão.

um traço distintivo dos colunistas 
do Segundo Caderno é o que se pode de-
nominar “endogamia harmônica”, pois os 
colaboradores citam uns aos outros com 
assiduidade.2 Aqui, a estrutura contradi-
tória se insinua. A prática tanto pode dar 
margem à cordialidade intelectual dos 
elogios recíprocos, quanto pode originar 
a modalidade instigante de jornalismo 
que lança mão da intertextualidade como 
forma de dialogar com o presente. Na mi-
nha percepção, embora vez ou outra os 
colunistas incorram num circuito auto-
-indulgente, em geral, o sistema de auto-
-referência contribui para a voltagem crí-
tica, em lugar de domesticá-la. 

No caderno Ilustrada, da Folha de 
S. Paulo, a diversidade de pensamento é 
muito maior, o que ocasiona uma interes-
sante “endogamia agônica”, por assim di-
zer. um bom exemplo são as críticas, jus-
tas a meu ver, de Marcelo Coelho a Luiz 
Felipe Pondé. Em seu permanente afã de 
chocar, Pondé tende a substituir a vocação 
polêmica pela deselegância intelectual. 

Recentemente, um texto provocador 
e instigante de Contardo Calligaris acerca 
da eficiência da tortura em situações-limi-
te, Para que serve a tortura (21/02/2013), 
provocou reações contrárias de Marcelo 
Coelho e de Vladimir Safatle, colunistas 
do mesmo jornal, permitindo o desenvol-
vimento de uma discussão de grande im-
portância, especialmente no instante em 
que se constituiu a Comissão da Verdade. 
O parágrafo final do artigo transferiu ao 
leitor uma pergunta cuja resposta obriga 
a uma complexa revisão dos próprios va-
lores: “uma criança foi sequestrada e está 
encarcerada em um lugar onde ela tem 
ar para respirar por um tempo limitado. 
Você prendeu o seqüestrador, o qual não 
diz onde está a criança seqüestrada. Infe-
lizmente, não existe (ainda) soro da verda-
de que funcione. A tortura poderia levá-lo 
a falar. Você faz o quê?”.

O tema rendeu réplicas e tréplicas. 
Na Ilustríssima, o artigo de Helio Schwart-
zman, Genealogia da moral (03/03/2013), 
procurou colocar os pingos nos iis. A “en-
dogamia agônica” produziu um debate 
relevante, chegando a favorecer o apareci-
mento de uma instância metacrítica. O fe-

cho do artigo de Schwartzman evidenciou 
a potência do jornalismo cultural: “o inte-
ressante nessa história toda é que, quanto 
mais nos embrenhamos nessas reflexões, 
mais precário parece o edifício lógico no 
qual sustentamos as convicções morais 
que expressamos com tanta veemência”.

Não vou ficar em cima do muro: 
acompanhei com grande interesse a dis-
cussão, que se desdobrou num debate en-
tre Contardo Calligaris e Marcelo Coelho 
no programa da TV Cultura, Metrópolis.3 A 
questão levantada por Calligaris não se es-
gotou. E muito embora admire a escrita e 
as reflexões de Marcelo Coelho, sua posição 
na querela ficou aquém de sua inteligência.

Ainda na Ilustrada, às sextas-fei-
ras, Michel Laub aborda temas variados, 
com destaque para o cinema e o univer-
so digital. No artigo, Existe amor no FB 
(01/02/2103), o leitor é surpreendido 
por uma associação inteligentíssima de 
Antonio Vieira, Jonathan Franzen e o 
Facebook! De fato, em sua reflexão sobre 
ensaio de Vladimir Safatle, Relativa pros-
peridade, absoluta indigência,4 Laub ex-
plorou o limite do argumento dos arautos 
do “vazio cultural”: “Ao avaliar os últimos 
dez anos, Safatle não cita a palavra inter-
net. É ela que, com o barateamento dos 
meios de produção de conteúdo, num im-
pacto análogo ao da invenção da imprensa 
ou da revolução industrial, tornou a nova 
era tão difícil de ser interpretada”. 

Eis o gesto que deve ser incorporado 
como método crítico: manter os olhos bem 
abertos para a diferença da cena presen-
te, em lugar de investir numa tediosa ar-
queologia da ausência, sempre lastreada 
numa projeção anacrônica de um passado 
que no fundo não se conhece a contento. 

Reitere-se: diante da vitalidade que 
começo a caracterizar, vislumbrar o “vazio” 
não deixa de ser uma façanha intelectual... 

E, no entanto, há menos de dois me-
ses O Estado de S. Paulo tomou a decisão 
de acabar com o Sabático. 

A contradição é mesmo a respiração 
artificial da circunstância contemporânea.

É o que tentarei mostrar nos próxi-
mos artigos.

ilustração: bruno SChier



VaSto Mar de 
SarGaçoS
Jean rhys
trad.: lea viveiros de Castro
rocco
192 págs.
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E
stamos num momento de crise. O jovem 
Edward Rochester acaba de ser vítima de um 
feitiço, articulado por sua esposa Antoinette 
e executado pela velha babá Christophine. O 

feitiço é uma poção do amor, um ato desesperado de 
Antoinette para reavivar a paixão de Rochester. O pro-
blema é que ninguém leva muito a sério a prática da 
obeah, mesmo nas Índias Ocidentais do século 19, onde 
estamos agora. Rochester percebe que o feitiço falhou, 
ou que talvez nunca tenha passado de folclore, e, na sua 
esperteza de cavalheiro inglês velando seus interesses, 
interioriza a magia como pretexto para intensificar seu 
ódio pela esposa e por tudo associado a ela.

Se esse pequeno trecho parece uma versão exóti-
ca de histórias vitorianas do século 19, é porque a tra-
ma de Vasto mar de sargaços, de Jean Rhys, é tam-
bém uma reciclagem dilatada da trama de Jane Eyre, 
de Charlotte Brontë. Mais que do “dar voz” à “louca 
do sótão” — Antoinette/Bertha —, é dessas dilatações 
dos espaços entre as peripécias da trama original que 
emerge a força do romance.

Mas voltemos à crise. Rochester acorda com algo pa-
recido com um chumaço de cabelo na boca, vomita, observa 
a esposa dormindo, percebe os restos de vinho com a poção 
de amor diluída, e parte para as ruínas de uma construção 
antiga conhecida por ser um local mágico para “se curar”.

O paradoxo da obeah é que ela parece existir somen-
te de viés. A prática da magia é dispensada pelos persona-
gens como mero folclore, mas eles hesitam em falar dire-
tamente sobre ela; um artigo lido por Rochester reforça 
esse enviesamento, ao mesmo tempo em que produz o 
efeito de uma sátira perigosa. Ninguém viu, nem nós nun-
ca vemos Christophine preparar a magia. Ela mesma diz 
não passar de um mito, mas a princípio se recusa a pre-
parar a poção de amor para a cada vez mais desesperada 
Antoinette. Assim que entra na casa da babá, Antoinette 
desvia o olhar dos objetos e líquidos estranhos no chão.

o Gatilho de rhyS
Numa carta para o seu editor, Jean Rhys revela que 

apesar de reconhecer o gênio das irmãs Brontë, fica “cho-
cada com o retrato de lunática que [Charlotte Brontë] 
traça, as cenas crioulas erradas, e sobretudo a crueldade 
real do sr. Rochester. Afinal de contas, ele era um homem 
abastado e haveria maneiras mais gentis de dispor (ou es-
conder) uma mulher indesejada”. Essas informações es-
tão na contra-capa da edição brasileira de Vasto mar de 
sargaços. O que nossa edição não traz é o poema Obeah 
nights, da própria Rhys, o gatilho que dispara a escrita do 
romance com o qual estava lutando há anos e que inaugu-
ra em sua poética o tom “selvagem”, caribenho, mágico, 
pós-colonial exemplificado no primeiro parágrafo desta 
resenha, e o qual será fundamental para Rhys lidar com a 
crueldade de Rochester em Jane Eyre.

Lendo Obeah nights depois de Vasto mar de sar-
gaços, começa-se a ter a impressão de que o “clique” dis-
parador de Rhys tem a ver com um esgarçamento, com 
uma miscroscopia à qual o amor entre o inglês e a crioula 
é submetido. O poema é escrito em tom de reminiscência 
e trata dos motivos que fizeram Rochester trancar Bertha 
no sótão. O personagem até chegou a tentar verdadeira-
mente amar sua esposa, mas só até ela começar a “ficar 
louca” e a odiá-lo. Ele se vangloria de, na noite crítica, 
ter “domesticado uma garota selvagem”, tê-la intoxicado 
de luxúria. Mas “noites sempre chegam ao fim”, e ele era 
“são demais”, para encarar a loucura.

Rhys revela também que sempre soube que a his-
tória de Rochester e Antoinette nunca poderia ser dita 
de modo “direto”. Desde o começo, é a partir da voz, dos 
olhos, do vocabulário e da raiva de Rochester que Rhys 
precisa começar a contar a história de Antoinette, uma 
expatriada, uma não pertencente, como a própria Rhys.

Porém, o romance começa pelos olhos de uma 
criança assistindo a uma mudança drástica e incom-
preensível no seu modo de vida: Vasto mar de sar-
gaços tem início sob o pano de fundo do Ato de Eman-
cipação que abole a escravidão nas Antilhas. A pequena 
Antoinette, filha de donos de escravos acostumados 
com o alto posto oriundo deste dispositivo colonial, 
passa a primeira parte da história sob a influência dessa 
cisão de poderes, representada pela progressiva loucura 
da mãe e a crescente violência e zombaria dos empre-
gados. A menina que, sabemos, também ficará louca, 
encontra refúgio, como toda criança, na segurança de 
eleger locais específico como pequenos oásis: “Tenho a 
árvore da vida no jardim e o muro verde de musgo. A 
barreira dos rochedos e as montanhas altas. E a barrei-
ra do mar. Estou segura. Estou a salvo dos estrangei-
ros”. Ilhas de segurança num país insular, o refúgio de 
Antoinette é uma paisagem natural que terá um sentido 
muito mais sombrio para o estrangeiro.

Mas um refúgio a que teremos pouco acesso. Pois 
a parte dois, que constitui a maior parte do romance, 
é narrada anos depois pelo jovem Rochester, que che-
ga às Índias Ocidentais para conhecer a deslumbrante 
crioula que lhe fora prometida como esposa, cuja he-
rança assegurará seu futuro (e sua ruína).

narratiVa da Paranóia
O mundo pelos olhos de Rochester nas Índias 

Ocidentais é aquele do desconforto resultante do emba-
çamento das arestas culturais que sustentam a socieda-
de vitoriana — a verdadeira sociedade. Exemplos disso 
abundam em cada frase da narração, que é essencialmen-
te a narrativa vertiginosa da paranóia. Rochester compõe 
a máscara da imperturbabilidade, do estoicismo, mas não 
demora para surgirem fofocas e intrigas sobre a loucura 
no sangue da família de sua esposa. (As fofocas são en-
treouvidas, como se vindas do som do vento nas copas 
das árvores, e nele escuta-se os sussurros de toda uma 
terra que conspira para expulsar o invasor, um paranóico 
tentando resistir à convicção de que até a natureza, sem-
pre idílica e inocente, parece conspirar contra ele). O ódio 
de Rochester progride junto com a trama, e esse senti-
mento progressivo é o signo que dá o sentido de Vasto 
mar de sargaços como “prequel” de Jane Eyre.

Aqui a força do romance começa a se mostrar. 
Pois, como agora estamos sob a mediação de Rochester, 
toda a vida subjetiva e confusa de Antoinette, principal-
mente a memória da loucura da mãe, só existe como 
um segredo bem guardado com o leitor. E é por causa 
desse conhecimento privilegiado que é impossível não 
sentir empatia por Rochester, que apesar de tentar do-
mar Antoinette através do sexo e da nova identidade — 
ele começa a chamá-la de Bertha —, mostra-se também 
alguém cujo sentido de poder e identidade foi pego no 
meio do tiroteio semântico intercontinental.

O leitor sente constantemente que Rhys, que se 
mudou ela própria para a Inglaterra aos dezesseis anos, 
teve sua indignação com Rochester constrangida, no 
processo de escrita, por uma espécie de consciência 
das forças históricas invisíveis em ação sobre os indi-
víduos — uma consciência que assume forma literária, 
lindamente assim descrita por Henry James: “univer-
salmente, as relações não param em nenhum lugar, e 
o extraordinário problema do artista é senão desenhar 
eternamente, por uma geometria própria, o círculo den-
tro do qual elas devem assim parecer”.

A duplicidade de vozes em Vasto mar de sarga-
ços permite Rhys trabalhar com dois modelos de visão 
de mundo que sentem a princípio os mesmos senti-
mentos um pelo outro, porém cada uma reportando-se 
a duas estruturas sociais distintas. Há outras duplici-
dades no romance: duas casas incendiadas, duas mu-
lheres “loucas”, dois continentes. Mas o que interessa a 
Rhys são realmente os sentimentos de amor/ódio, ou a 
rápida metástase que transforma um sentimento no ou-
tro. Rhys sabe que amor nunca é simples e puramente 
amor, e o mesmo vale para o ódio, e através deles emer-
ge o caráter diga-se epistemológico de Rhys: segundo 
Obeah nights, foi o ódio de Rochester, em Jane Eyre, 
o ponto de onde Rhys partiu para tentar conhecer sua 
vida “aventureira” nas Índias Ocidentais. O Mar de Sar-
gaços, famoso por afundar as mais corajosas navega-
ções, não é mencionado no romance que o tem como 
título, mas aparece em Obeah nights

Perhaps Love would have smiled then
Shown us the way
Across that sea. They say it’s strewn with wrecks
And weed-infested
Few dare it, fewer still escape
But we, led by smiling Love
We could have sailed
Reached a safe harbour
Found a sweet, brief heaven
Lived our short lives*

como símbolo do que o amor poderia atravessar caso 
os dois se deixassem levar pela estabilidade vitoriana de 
seu significado — caso não estivesse sob o signo da obeah.

a Saída PoSSíVel
Mas no fim é a vida refratada e enviesada de An-

toinette/Bertha que está realmente em jogo para Rhys. 
Na curta terceira parte do romance, Rochester sai de 
cena quando adentramos novamente na consciência de 
Antoinette, agora numa Inglaterra em cuja existência 
ela ainda não acredita.

O que Brontë narra com sua “objetividade” vito-
riana, Rhys narra com ironia modernista: trancada no 
sótão, a narração da vida de Antoinette é gerada do 
imaginário daquelas lembranças de infância até então 
protegidas conosco. A feiúra objetiva da loucura que 
escandaliza a todos em Jane Eyre é representada em 

o vestido de
casamento
no vertiginoso VaSto Mar de SarGaçoS, Jean rhys explora 
a paranóia e as dificuldades originadas do choque entre culturas

a autora
jean rhyS

nascida no Caribe, em 1890, e 
radicada na inglaterra desde 
os 17 anos, rhys foi uma das 

primeiras escritoras a falar 
da questão feminina e da 
colonização em sua obra, 
precursora das chamadas 

narrativas pós-coloniais. 
publicou a coletânea de 

contos the left bank, o 
romance quartet e Vasto 

mar de sargaços.

nota

aqui estão as traduções — feitas pelo autor da resenha — dos dois trechos 

dos poemas citados.

*talvez o amor teria então sorrido

nos mostrado o caminho

através daquele mar. dizem que é repleto de naufrágios

e infestado de algas

poucos ousam, menos ainda escapam

Mas nós, levados pelo amor sorridente

poderíamos ter navegado

alcançado porto seguro

encontrado um doce, breve paraíso

vivido nossas curtas vidas.

** onde uma noite

uma criança encara a chama imóvel das velas

de um canto de um sofá pata-de-leão

na luz branca ereta

sua mão direita casada com Jane eyre

prevendo que seu alvo vestido de casamento

será um papel branco.

Vasto mar de sargaços sustentada em suas próprias raízes: seus 
monólogos, suas confusões mentais, sua consciência do destino, e 
a única memória feliz de infância — um vestido vermelho-fogo que 
Antoinette usou no último encontro com o garoto que a amava — é o 
que fornece as ferramentas e a pirotecnia para seu ato final. É como 
se Rhys tivesse pensado: trancafiada fisicamente em Jane Eyre, vou 
libertá-la fazendo-a sonhar livremente seu pesadelo.

Mas que pesadelo é esse? O que significa? Ao longo do roman-
ce, toda a sua loucura era, externamente, nada além da insegurança 
quanto à sinceridade do amor de Rochester. Tudo o que ela esperava 
era que ele a trouxesse paz, que a acordasse de seu estupor. Que es-
tupor? Como sua mãe, ela percebe que o cavalheiro inglês com quem 
se casou não estava interessado nem podia compreender a fissura 
cultural em que Antoinette caminhava. A loucura é o ataque ao sta-
tus de permanência do pesadelo. Não pertencendo a nenhuma posi-
ção social reconhecível e desconfiando Inglaterra, promessa eterna 
que “ninguém nunca viu”; tendo sofrindo violência de todos os lados 
— sua amiga de infância, pobre e negra, joga uma pedra nela; o ca-
sarão da família é incendiado por ex-escravos; o marido a odeia; sua 
mãe está louca demais para sequer reconhecer a filha —, realidade 
e pesadelo tornam-se a única face de uma moeda que teima sempre 
em mostrar o mesmo lado, não importa o quanto a giremos.

O pesadelo, o estupor, a anestesia de onde explode a violência 
evocam outra relação do modernismo com a História: “A História é 
um pesadelo do qual estou tentando acordar”, como Joyce faz Stephen 
lamentar, não sem uma incongruente nota trágica. A incongruência, 
a vergonha externa de proferir uma frase dessas como se a vida fosse 
uma peça — é isso o que mais aborrece Rochester nas loucuras incon-
venientes de Antoinette. O que Antoinette deseja — o que Rhys articula 
e coloca em jogo — é o desejo de escapar de uma culpabilidade que a 
antecede, originada por uma posição social que informa sua existência 
aos outros. uma existência da qual a única saída disponível é o trágico. 

Mas Jean Rhys viveu bastante. Morreu com oitenta e sete anos. 
A fama advinda do sucesso de Vasto mar de sargaços, em 1966 
(até então todos os seus livros eram recebidos com indiferença) 
“chegou tarde demais”. Como Rochester, de quem Rhys tem tanto 
ou mais quanto de Antoinette, a autora era “sã demais” para ensaiar 
uma loucura, e recebia a tristeza de sua eterna condição de estrangei-
ra com uma boa aparência e um sorriso reconhecivelmente bonito.

O poeta caribenho Derek Walcott, Nobel de 1992, escreve um 
poema com o título Jean Rhys. Nele há a encenação de um casamen-
to, o último. Vemos o destino reservado a Rhys, à escritora Rhys, 
agora vestida com um antigo símbolo da felicidade, cujo significado 
acaba desbotando nas longas travessias entre Caribe e Inglaterra:

where one night
a child stares at the windless candles flame
from the corner of a lion-footed couch
at the erect white light,
her right hand married to Jane Eyre,
foreseeing that her own white wedding dress
will be white paper.**
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FoCo
arthur Miller
trad.: José rubens siqueira
Companhia das letras
264 págs.

newman, um gentio de 
ascendência inglesa, circula 
ileso por uma nova York em 
que cada bairro encerra um 
grupo étnico diferente. a 
tensão é latente. Muitas vezes, 
inclusive, descamba-se para a 
violência, mas newman parece 
permanecer alheio. tudo muda 
quando ele começa a usar um 
par de óculos e passa a ser 
confundido com um judeu.

FloreSta noturna
Charles frazier
trad.: Cássio de arantes leite
alfaguara
288 págs.

a jovem luce, desiludida com 
a vida na cidade, decide morar 
no campo, em um antigo hotel 
rústico na cordilheira dos 
apalaches. a chegada de seus 
sobrinhos, porém, logo põe 
fim ao estado contemplativo. 
as crianças assistiram à mãe 
ser assassinada pelo segundo 
marido. libertado da prisão, 
ele está vindo à procura dos 
gêmeos e sua fortuna secreta.

odiSSeia
homero
trad.: trajano vieira
editora 34
816 págs.

edição bilíngüe do clássico da 
literatura ocidental que relata 
o complexo e aventuroso 
percurso de odisseu, ao 
regressar para ítaca e para 
os braços de sua esposa 
penélope, após a guerra de 
tróia. Com tradução direta 
do grego, a edição traz ainda 
informações sobre métrica e 
critérios de tradução, além de 
ensaio do escritor italo Calvino.

a branCa Voz 
da Solidão
emily dickinson
trad.: José lira
iluminuras
352 págs.

a poeta americana dedicou-se a 
uma vida de completa reclusão, 
tendo passado mais de 20 anos 
sem sair de casa e sem receber 
visitas. nos bolsos, carregava 
sempre lápis e papel, para 
rabiscar seus poemas. vários 
foram engavetados e encontrados 
após sua morte, sendo editados 
por um crítico literário e pela 
amante do irmão de emily.

CoMPanhia e 
outros textos
samuel beckett
trad.: ana helena souza
globo
128 págs.

pela primeira vez em edição 
brasileira, os últimos textos 
do escritor irlandês, nobel de 
literatura de 1969, publicados na 
década de 80. numa prosa que 
combina elementos de ficção, 
poesia e drama, as incertezas e 
impasses da narrativa beckettiana 
podem conduzir a possibilidade 
de a criação ser apenas tentativa 
de se sentir menos só.

aS trêS balaS de 
boriS bardin
Milo J. krmpoti
trad.: andré de oliveira lima
tordesilhas
128 págs.

na argentina dos anos 1980, três 
irmãos tentam sobreviver à péssima 
situação financeira. boris só pensa em 
se vingar de quem lhe deu três tiros 
e o deixou inválido. Completamente 
alheio à crise dos três irmãos, um 
investigador chega da capital para 
averiguar o roubo de um carro-forte. 
as duas histórias são contadas 
paralelamente, e aos poucos se cruzam.

PulSo
Julian barnes
trad.: Christina baum
rocco
240 págs.

terceira coletânea de contos 
do ganhador do Man booker 
prize, o livro reúne histórias 
sobre amor e amizade, perda e 
saudade, ligadas por um ritmo 
comum: do corpo, do amor, do 
sexo, da doença e da morte. são 
14 contos, divididos em duas 
partes: relatos mais ágeis na 
primeira, e mais tradicionais na 
segunda, de cunho histórico.

o Cair da noite
isaac asimov
trad.: ana Cristina rodrigues
arte & letra
80 págs.

publicado em 1941, a novela 
de ficção científica apresenta 
um mundo que, no ano de 
2049, ainda não conhece a 
noite. iluminados por seis sóis, 
os habitantes deste planeta 
confrontam o desconhecido 
quando a escuridão cai pela 
primeira vez. eleito em 1965 
o melhor conto já escrito 
do gênero pelo science 
fiction Writers of america.

torquator
henry trujillo
trad.: Walter Carlos Costa 
e pablo Cardelino soto
grua
184 págs.

Yolanda tem 16 anos e mora em 
Montevidéu com a mãe paralítica. 
seu pai morreu e sua vida se 
resume ao duro trabalho na 
fábrica, quando começa a receber 
bilhetes e telefonemas de um 
misterioso torquator. a vida da 
jovem vai tomando dimensões 
que ela nunca suspeitaria, numa 
narrativa envolta no clima opressivo 
e hostil do uruguai pós-ditadura.

CorPuS deliCti
Juli Zeh
trad.: Marcelo backes
record
256 págs.

numa sociedade futura distópica 
totalmente amparada pelo 
conhecimento científico, as 
doenças foram erradicadas. para 
a bióloga Mia holl, o Método 
assegurava uma existência 
automática, livre de conflitos, até 
tornar-se o motivo da condenação 
de seu jovem irmão idealista, 
por um crime que ele afirma não 
ter cometido, colocando Mia em 
confronto direto com o regime.

Neste Dia dos
Namorados,

dê um mundo
de descobertas.

DIA DOS NAMORADOS
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E
xistem mesmo cinco razões que le-
vam uma pessoa a ler a Ilíada em 
pleno século 21, com nosso ero-
tismo superexposto, consumismo 

desenfreado, tecnologia massiva e soluciona-
dora de todos os problemas e mediocridade 
babando no colarinho? Em princípio, toma-
remos o exemplo contemporâneo mais pró-
ximo de nossas conveniências e que resume 
todas as outras razões: por amor a Helena. 
A linda Helena com seu corpo nu e seus en-
cantos revelados, nem só de Aquiles, dos gre-
gos ou dos troianos, mas de todos nós. Se ela 
existiu ou não, pouco importa. Basta o nosso 
afeto, ilusão ou fantasia.

Assim, é preciso acompanhar as con-
vicções de Aquiles em busca deste amor des-
vairado que, no fim das contas, é a metáfora 
de todos os nossos amores. Mas nem faz bem 
falar desta beleza de Helena, porque Aquiles 
é um extremado ciumento, daí a razão de sua 
luta. Esta seria a segunda razão para a leitura 
da Ilíada: não é só uma epopéia, mas uma 
criação literária das mais importantes, o que 
garante ainda mais competência a Homero, 

já definitivo desde muito antes.
Teríamos ainda que apresentar uma 

terceira razão: a extraordinária harmonia do 
livro, impressionante na sua intimidade, cujo 
equilíbrio vem não só na história mas também 
na criação de personagens, no desenvolvimen-
to de enredo, na elaboração das cenas e dos 
cenários. Numa obra de absoluta criatividade, 
tudo isso é fundamental e nos leva a refletir so-
bre a construção de um universo literário.

 
nunca em cidade congraçados vivem
Ofendido e ofensor. No âmago alojas,
Pelides servo, um coração de bronze,
Por conta de uma escrava, e te ofertamos
Hoje beldades sete e mil presentes!
Bane o despeito, reverente aos lares;
Escolha dos Aquivos, tens em casa
Amicíssimos teus que mais estimas.

 
Observe-se aí o equilíbrio entre a nar-

rativa, a interpretação dos personagens e a 
força do narrador onisciente. uma grande 
e extraordinária razão para se ler a Ilíada 
no mundo desordenado, confuso, caótico do 

nosso século. uma lição para os aprendizes 
de escritor e um deslumbre para os leitores 
convencionais. Até porque as palavras pare-
cem se unir em plena iluminação e ordem, 
não se tornando desnecessárias. uma bri-
lhante aula de Homero, se é que este escritor 
existiu mesmo algum dia. E se não existiu, 
os louvores ficam por conta de quem reuniu 
estas palavras até que se chegasse a esta har-
monia fantástica.

Em certo sentido, a Ilíada chega a 
ser mais harmônica do que a Odisséia, in-
cluindo ainda o elemento erótico e sensual, 
profundamente identificador do nosso tem-
po, em que se ressaltam mais as qualidades 
do corpo do que da alma — embora já esteja 
mais do que suficientemente provado que a 
alma, de certa forma o inconsciente que aco-
lhe a libido, é que é verdadeiramente erótica. 
Nesse instante pensamos, por exemplo, em 
Adélia Prado, cuja exclamação é suficiente-
mente conhecida: A alma é erótica. Algo que 
vem mesmo das civilizações antigas. Nós é 
que ressaltamos, com exagero, o corpo, pelo 
costume de materializarmos e vulgarizarmos 

tudo o que nos envolve.
A quarta razão é que com a Ilíada nas-

ceria o verdadeiro romance burguês, ante-
cipando-se em séculos a Dom Quixote, de 
Cervantes: capaz de interpretar nossas com-
plexidades e mesquinharias, sobretudo esta 
última, já que existimos num mundo menor, 
alimentado em quatro paredes, no segredo de 
cobertores e lençóis.

Daí concluiríamos que a mais absoluta e 
verdadeira razão — a quinta para voltarmos a 
ler a Ilíada, em meio a tantas inquietações e 
angústias — é que se trata de um livro moder-
no e contemporâneo, a revisar nossos con-
ceitos de vida e de mundo, a nos jogar para 
o alto e o grandioso, a nos recompor com os 
braços e a ternura de Deus.

nota

o texto os olhares ainda se voltam para 

helena foi publicado originalmente no jornal 

pernambuco, editado em recife (pe). a 

republicação no rascunho faz parte de um 

acordo entre os dois veículos.

os olhares ainda se voltaM para helena

: : JosÉ roberto torero
 são paulo – sp 

N
o final do ano li a sinop-
se de Sob a redoma, 
de Stephen King. Era 
algo mais ou menos 

assim: “Num dia qualquer, uma re-
doma invisível isola uma pequena 
cidade do resto do mundo”. Achei 
que esta idéia poderia se transfor-
mar numa ótima metáfora, servin-
do para falar de ecologia, indivíduo 
versus coletivo, etc... Além disso, eu 
nunca havia lido nada de Stephen 
King. Juntei o agradável ao útil e 
fui ver o que havia Sob a redoma.

Pois bem, há livros que falam 
sobre pequenos fatos (uma mulher 
que se depara com uma barata, por 
exemplo) e outros que falam sobre 
grandes acontecimentos (como 
gigantescas baratas marcianas in-
vadindo a Terra). O livro de King 
pertence ao segundo grupo.

Este tipo de ponto de partida 
é comum na chamada literatura 
comercial e nos filmes blockbus-
ter. Mas não é uma exclusividade 
das obras voltadas para o mercado. 
Começar com um grande e inexpli-
cável evento é algo que já foi usado, 
por exemplo, por José Saramago. É 
só lembrar de livros como Ensaio 
sobre a cegueira e Jangada de 
pedra. No primeiro, toda a huma-
nidade (menos uma mulher) perde 
a visão. No segundo, a península 
ibérica se separa da Europa e fica 
vagando pelo oceano.

PeSCando o leitor
As primeiras páginas do livro 

de King, quando se constata a exis-
tência da redoma, são bem interes-
santes. Ele abre várias frentes nar-
rativas, contando causos que, por 
enquanto, nada têm a ver entre si. 
Há um teco-teco que se espatifa e 
automóveis que batem na redoma, 
familiares são separados, cada um 
de um lado da redoma, e algumas 
pessoas são separadas de si mes-
mas, ou seja, cortadas ao meio.

Neste início temos a apre-
sentação dos personagens. E não 
é uma apresentação lenta, sutil. 
De cara já sabemos quem é bom 
e quem é mau. E também quem 
é muito mau. No caso, Big Jim. 
Trata-se de um vilão típico. Ele é 
imensamente gordo, é vereador, 
dirige um Hammer (aquele carro 
gigantesco que ocupa uma rua in-
teira), é grosseiro, sem meios tons 
morais e sem nenhuma justificati-
va para suas maldades que não seja 
a sede de poder. Isso é uma pena. 
Os vilões que têm algum motivo 
justo para serem maus são mais 
interessantes. E até na literatura 
infantil eles já aparecem.

Os mocinhos também são um 

sob a redoMa ou não, eis a questão

narrativas, e nos de George R. R. 
Martin e no de Stephen King há 
pelo menos o dobro.

Estas várias pontas soltas ser-
vem como um eficiente anzol para 
o leitor. Às vezes você não é atraído 
por uma das linhas narrativas, mas 
quer passar rápido por ela para ver 
como se desenrola aquele outro fia-
po de história pelo qual você real-
mente se interessou.

CoMo julGar uM liVro
Algo curioso, que neste livro é 

levado às últimas conseqüências, é 
que só a ação fala. Não temos nar-
rador ou personagens analisando, 
filosofando ou simplesmente pen-
sando sobre um fato. Há apenas os 

fatos. Conhecemos os personagens 
pelo que eles fazem, não pelo que 
pensam. Nisso, o livro se parece 
muito com um roteiro (aliás, ele vi-
rará minissérie em breve nos EuA, 
pela CBS), em que raras vezes um 
personagem tem a oportunidade 
de raciocinar. Quando muito, um 
personagem conversa com o outro 
e aí sabemos o que ele acha sobre 
algo ou alguém.

Em relação à metáfora que eu 
esperava, ela acaba não se concre-
tizando. Há, talvez, uma certa refe-
rência à ecologia, à idéia de que to-
dos estejamos sob a mesma redoma, 
a Terra. Mas isto não é o mais im-
portante. A redoma é mais uma des-
culpa para a ação constante. Tanto 
que ela acaba esquecida por um 
tempo e o livro transforma-se num 
romance policial, com crimes sendo 
cometidos pelos bandidos e moci-
nhos tentando pegar os culpados.

Para destruir de vez a possi-
bilidade de a redoma ser uma me-
táfora, há uma explicação científica 
para ela. uma explicação pouco 
crível e desnecessária. Mal compa-
rando, é como se, em A metamor-
fose, Kafka explicasse que Gregor 
Samsa foi mordido por uma bara-
ta radioativa, e por isso acordou 
transformado em inseto.

Esta ação excessiva e a falta 
de um sentido submerso fez com 
que eu tivesse um tanto de pregui-
ça para ler as mais de setecentas 
páginas do livro. Gosto de ação, 
realmente não tenho nada contra. 
Mas é necessário temperar com 
um tanto de raciocínio, senão fica 
cansativo. Mas este é o meu gos-
to. E talvez esteja aí o grande erro 
desta minha rabugenta resenha. 
O livro não foi escrito para mim. 
Foi escrito para uma turma mais 
jovem, que não quer saber de mui-
tas sutilezas psicológicas.

Tive a prova disso quando dei 
uma busca no youtube para ver re-
senhas sobre o romance (há milha-
res de resenhas literárias ali, a gran-
de maioria feita por adolescentes) e 
só encontrei elogios. Ou seja, o livro 
agrada muito o seu público alvo. 

E eis aqui uma dúvida que 
tenho: Quando fazemos uma re-
senha, o mais honesto é analisar a 
obra pensando em para quem ela 
foi feita ou é mais sincero contar 
nossas impressões de leitura? De-
vemos julgar um livro pelo que ele 
nos causa ou pelo tanto que conse-
gue daquilo a que se propõe?

Quando faço um romance, 
confesso que penso apenas em mim. 
Escrevo o que eu gostaria de ler e 
torço para que o resto da humanida-
de goste. Mas quando lemos a obra 
de outro e escrevemos para outros 
sobre esta obra, como devemos pen-
sar? Sob a redoma ou não?

o autor
StePhen KinG

nasceu em 1947, nos eua. Já 
escreveu mais de quarenta 
romances e duzentos contos. 
em 2003, recebeu a medalha da 
national book foundation, pela 
sua contribuição à literatura 
norte-americana. em 2007, 
foi nomeado grande Mestre 
dos escritores de Mistério dos 
estados unidos. alguns de 
seus best-sellers mais recentes 
são a série a torre negra, 
o romance love e o livro de 
contos ao cair da noite.

Sob a redoMa
stephen king
trad.: Maria beatriz de Medina
suma de letras
720 págs.

tanto clichê. O principal, Dale Bar-
bara, é um veterano da Guerra do 
Iraque que, desencantado da vida, 
trabalha numa lanchonete da cida-
de. Julia Shumway é uma heróica 
jornalista e Joe Espantalho faz as 
vezes do já tradicional papel de ga-
roto-nerd-salvador-da-pátria. Ou 
seja, em termos de personagens, 
nada muito novo.

Quanto à estrutura, King es-
colheu dividir seu livro em capí-
tulos curtos, raramente com mais 
de quatro páginas. Ele salta de um 
personagem para outro, mesmo re-
curso usado nos livros da coleção 
Guerra dos tronos e em Código 
da Vinci, com a diferença de que 
neste último há apenas três linhas 

divulgação
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?morder a carne o muro a terra
?essas ondas como se fosse macarrão
?depois morder todas as ruínas

?morder as roupas os sapatos 
?morder a loucura e os fantasmas 
?morder o silêncio e o silenciador

?morder depois a ferida e a dor
?morder o mundo e depois meu bem
?morder seu vizinho e seu matapiolhos

?morder a idade da lua e depois o sol
?morder toda essa luz e depois a treva
?morder essa miséria sem fim e a moeda

?morder isso q nos violenta e ri e goza
?morder essa insônia e o sem sonhos
?morder esse desejo de só desejar desejo

?morder os dedos os braços e o peito
?morder até mesmo os umbigos
?morder as nucas mesmo assassinadas

?morder pra q se tudo morde sem fim
?morder até ferir e destroçar pra q
?morder como se fosse parar de morder

n n n

ervilhas
é preciso comer ervilhas
assim cozidas no molho
de tomates com cebolas

ou comer ervilhas
uma a uma bem verdes
assim amargas e cruas
como se não houvesse fogo

ervilhas
com vinho branco suave
assim contra língua e céu
massas vermelhas e queijo

ou comer ervilhas
com pão quase dormido
assim como quem deseja
carne assada ou quase crua

ervilhas
como hoje são só feijões
assim como quem anda
até perder os sentidos

ou comer ervilhas
com a fome das ruas pobres
assim como quem se deixa
morrer indo pro mar

ervilhas
sem rebuscados artifícios
assim sem isso arcaico
?q esperam os poetas

ou comer ervilhas
sem medo sem covardia
assim com vertigem
como quem perdeu ilusões

ervilhas
todas nuas e imprudentes
assim despudoradamente
gostosas e vibrantes

ou comer ervilhas
deixando graves e indigestos
assim todo o resto q se come
ateando a língua para fora

ervilhas
sem guizos e sem confete
assim como quem come
sem se abismar com a comida

ou comer ervilhas
no meio de vaias e assobios
assim como quem consegue
comer em paz algumas ervilhas

n n n

tou farto dessa cidade
dessas noites infestadas pelos porcos
cercando meus mexilhões recheados

maresia podre sempre podre
correndo por essas ruas
e todos nós como cães sarnentos

mexilhões recheados
assim com tomates e cebolas fritas
com castanhas e pimenta verde

cai bem com bebidas violentas
mas pra fazer torna a casa esse lixo
e emporcalha o desejo a vida a mulher

vendo mexilhões recheados
sempre como quem vende o corpo
no cabaré vermelho da cidade baixa

tou farto dessa vida
vida de vendedor de mexilhões
mas como todos não posso escapar

fico me debatendo nas ruas
como peixe arrancado do mar
sangrando sempre sem ar e sem saber

fora de seqÜênCia : :  fernando Monteiro
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três poeMas de alberto lins Caldas

M
ais do que nunca 
necessária, a 
poesia (sempre a 
má consciência 

da literatura, ainda bem!) não 
vai mal neste momento agônico 
— pois versos naturalmente 
estão fora das vistas do Moloch 
chamado Mercado. É claro que 
esse monstro triunfante se dá ao 
luxo de ignorar poetas, e, entre 
eles, chamo atenção para Alberto 
Lins Caldas, autor dos contos de 
Babel (Revan, 2001), do romance 
Senhor Krauze (Revan, 2009) 
e do livro de poesia Minos (Ibis 
Libris, 2011). Aqui, três poemas 
novos do notável ALC:

agora é hora de sair e voltar amanhã
o mexilhão recheado tá pronto
e daqui a pouco será tarde demais

: : patriCia peterle
 florianópolis – sC

Q
uais são os debates da crí-
tica literária atual? E seus 
embates? Como pensar a 
contemporaneidade e o 

contemporâneo? Estas são algu-
mas perguntas provocadoras do 
livro O contemporâneo na crí-
tica literária, organizado pela 
professora e pesquisadora Susana 
Scramim. Seu desafio, portanto, é 
incitar a reflexão sobre o papel da 
crítica diante da arte e, sobretudo, 
da sociedade contemporânea.

O que está em questão é uma 
prática — ou práticas — do fazer da 
crítica literária. Já nos anos 1960, 
nas páginas da revista Tel quel, 
Michel Foucault afirmava: “A lite-
ratura começa quando [...] o livro 
não é mais o espaço onde a palavra 
adquire a figura (figuras de estilo, 
de retórica e de linguagem), mas 
o lugar onde os livros são retoma-
dos e consumidos: lugar sem lugar, 
pois abriga todos os livros passa-
dos neste impossível ‘volume’ [...]”. 
um lugar sem lugar, como a ação 
de fechar os olhos para aí sim ver: 
“Fecha os olhos e vê”, nas palavras 
do ulysses de Joyce. Ver num vazio 
— é este, o vazio, o elemento poten-
cial de percursos a serem trilhados, 
a serem (re)descobertos.

Rumor, ruído de coisas que 
se deslocam. A palavra poética é 
rumorosa; ela é por si só desloca-
da, arrancada às vezes violenta-
mente, passa a ter outras vestes e 
roupagens. A palavra é levada ao 
seu próprio limite, não é mais so-
berana na arte da representação, 
uma “expressão certeira”, mas 
paira e se movimenta num terreno 
móvel, fluido. Roupagens e vestes, 
camadas de panos, tecidos — o 
texto é uma tessitura — que se en-
trelaçam, relatos, articulações que 
se entrecruzam, dobras e mais do-
bras. Enfim, um jogo de espelhos 
que tem e não tem limites.

Qual seria, então, a forma 
para a crítica literária ou para o 

ruMos e ruMores na CrítiCa
campo literário? Talvez as fór-
mulas possíveis por excelência 
seriam não-fórmulas, como o es-
crivão de Bartleby, de Herman 
Melville, que a todo instante des-
concerta os sistemas enquadra-
dos na lógica dos pressupostos 
(para pensar em Deleuze). Infe-
lizmente, não há uma receita a 
ser seguida. A era das prescrições 
parece não mais se sustentar num 
momento em que se fala de pós-
-disciplina ou pós-crítica.

FraturaS
No primeiro texto da coletâ-

nea, essa problemática vem à tona 
nas palavras cortantes de Raúl 
Antelo: “Se não há fórmula de sa-
ber, o não-saber consiste apenas 
numa aventura aleatória que não 
se reduz à soma de dois termos 
complementares, sujeito e obje-
to de saber, porque o suplemento 
nomeia, a rigor, a impossibilidade 
de considerar ambas as instâncias 
como unidade coesa e impede até 
mesmo de considerar nenhum dos 
dois como um”. Dentro da área 
de Letras os posicionamentos e 
textos de Antelo são conhecidos. 
Podemos concordar ou discordar 
dos posicionamentos e leituras do 
crítico, mas é significativa a fratu-
ra que ele deixa em seu leitor.

Pensando o campo do com-
parativismo, ou melhor, da (In)
disciplina Literatura Comparada, 
Eneida Maria de Souza questiona 
concepções e práticas nos departa-
mentos de literatura: “A razão das 
controvérsias reside na concepção 
ainda moderna e pré-globalizada 
que impera nos departamentos de 
letras, impedindo o avanço da dis-
cussão em torno da comparada. 
Quanto mais se expande o conceito 
e a prática da transdiciplinariedade 
e da transnacionalização da litera-
tura, menos se verifica uma atitu-
de coerente da crítica comparada 
e literária diante desses critérios”. 
A retomada da centralidade dos 
Estudos Literários para a Litera-
tura Comparada foi a proposta do 

XII Congresso da Associação Bra-
sileira de Literatura Comparada 
(Abralic), realizado na universi-
dade Federal do Paraná em 2011. 
Aqui, poderíamos perguntar: o que 
significa essa centralidade dos Es-
tudos Literários? Seria perceber e 
pensar a literatura sem considerar 
as tensões implícitas nela? Seria 
pensar na fita da máquina de es-
crever ignorando todas as marcas 
visíveis/invisíveis ali contidas? Há 
performance(s) na crítica que não 
pode(m) ser deixada(s) de lado, há 
uma ética e uma estética.

MoViMento Contínuo
Logo no prefácio assinado 

pela organizadora do volume, é 
dada uma definição de “contem-
porâneo” a partir de um conhecido 
ensaio do filósofo italiano Giorgio 
Agamben: “aquele que mantém 
fixo o olhar no seu tempo, para nele 
perceber não as luzes, mas o escu-
ro”; escuro que pode promover a vi-

a orGanizadora
SuSana SCraMiM

É professora universitária 
e pesquisadora do Cnpq. 
doutora em teoria literária 
pela usp e pós-doutora pela 
universidad de sevilla, é 
autora do livro de ensaios 
de crítica literária literatura 
do presente (2007) e 
Carlito azevedo (2010). 
tem experiência na área de 
letras, com ênfase em teoria 
literária, literatura brasileira 
e ensino de literatura. os 
projetos de pesquisa com 
os quais está envolvida 
concentram-se no estudo da 
poesia brasileira moderna e 
na teoria da modernidade.

treCho
o ConteMPorâneo 
na CrítiCa literÁria

“repensar a tarefa da 

crítica ante as demandas 

da arte e da sociedade 

contemporânea é uma 

questão intelectual que 

necessita ser respondida; 

contudo, responder, para 

nós, quer dizer alterar, pois 

a crítica tem uma tarefa 

perante a sociedade que a 

envolve e a produz, e essa 

tarefa necessariamente 

tem que ser cumprida, 

caso contrário, esse tipo 

de produção poderá 

perder efetivamente 

o seu sentido.

o ConteMPorâneo 
na CrítiCa literÁria
org.: susana scramim
iluminuras
264 págs.

são, para retomar o trecho já citado 
de Ulysses. Contemporâneo, para 
o filósofo, implica justamente uma 
relação com o próprio tempo que 
perpassa pelo anacronismo, uma 
relação complexa de adesão e dis-
tanciamento. um eterno deslocar-
-se. Mas, há ainda uma definição 
mais enigmática: “[contemporâneo 
é] ser pontual num compromisso 
ao qual só se pode faltar”.

O contemporâneo na crí-
tica literária traz também textos 
de Roberto Acízelo, com um deta-
lhado e minucioso panorama do 
campo literário no século 19 por 
meio da figura de José Veríssimo; 
de Alberto Pucheu, que apresenta 
uma tese bastante contundente ao 
repensar algumas colocações de 
Antonio Candido em relação ao es-
paço ocupado pela crítica literária; 
além dos demais colaboradores. O 
pensamento “poético-crítico-teóri-
co” é o eixo tortuoso que alinhava 
esses textos-retalhos, que podem 
parecer desprovidos de uma rela-
ção mais evidente. Depois dos dez 
ensaios que formam as duas pri-
meiras sessões do livro, “Crítica e 
disciplina” e “Polêmicas críticas”, a 
terceira parte é apresentada como 
um testemunho de um seminário 
de pesquisa realizado em 2010, 
com o título O trabalho crítico: ho-
menagem a Raúl Antelo.

A aposta dessa reunião de 
textos, portanto, propõe aos leito-
res interessados na literatura — crí-
ticos, pesquisadores e professores 
— um gesto. O gesto do movimento 
contínuo que se revela e se encobre 
na exploração e em novas articu-
lações. O desassossego, a inquie-
tude, aqui, seriam forças motrizes 
do pensamento que se apresenta 
“deslocado” e “descompassado”. 
Concluo com os versos incisivos de 
Eugenio Montale: “Não nos peça 
a palavra que acerte cada lado/ de 
nosso ânimo informe, e com letras 
de fogo [...]Não nos peça a fórmula 
que te possa abrir mundos/ e sim 
alguma sílaba torcida e seca como 
um ramo [...]”.
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Capítulo 10

por luís Cardoso 
de noronha

P
. sentou-se na cadeira. Levantou 
com a mão direita a chávena que o 
marinheiro havia colocado na mesa 
e, de seguida, levou-a de encontro 

aos lábios. Soube-lhe bem o sabor amargo do 
café. Respirou fundo. O aroma trouxe-lhe a 
paz interior de uma terra distante cheia de 
especiarias. Sempre sonhou com férias numa 
ilha dos mares do sul. Quem sabe no Taiti, 
onde se dedicaria ao prazer de pintar. Mas 
antes tinha uma missão a cumprir: recuperar 
o crânio de Castelao.

— Onde está ela?
Era uma pergunta tão urgente como o 

café que engolira. Sentia-se muito só com sua 
ausência. Precisava saber do seu paradeiro. 
Talvez ela soubesse de uma saída para o beco 
escuro em que se encontrava. um túnel de luz 
com acesso ao brilhante crânio do nacionalis-
ta galego. Pediu mais uma chávena de café. O 
jovem tenente abanou a cabeça e informou-o 
que acabara de ingerir a última remessa da po-
ção mágica trazida pelas mãos do coronel Pe-
dro Santiago, um velho compadre de seu pai 
e militar de carreira que prestara serviços na 
mais distante colónia portuguesa no Oriente. 

— Talvez ela esteja em Goa! — disse o 
tenente da marinha.

P. teve a oportunidade de ir até Goa, 
mas um contratempo na viagem fez o avião 
aterrar de emergência em Cabo Verde. Prova-
velmente mais por causa de uma intervenção 
divina à solicitação de Germano de Almeida 
do que pelo engano do piloto das linhas aére-
as portuguesas. Já vai o tempo em que para 
se ir ao Oriente tinha de se navegar pelo oce-
ano Atlântico. P. nunca sentiu uma atracção 
especial pela Índia. Mesmo nos tempos em 
que alinhou a uma seita de Hare Krishna pre-
feriu ficar pelas estreitas ruelas de Composte-
la. Catmandu fica no lado obscuro do desejo. 
No longínquo estreito dos sonhos.

A Índia foi o grande amor dos portu-
gueses. Na altura, mal sabiam que abriram o 
caminho mais tarde percorrido por viajantes 
e penitentes em busca de um sentido para as 
suas vidas. Os poetas portugueses cantaram 
versos louvando os feitos dos seus marinhei-
ros. Sobretudo pela pena do seu poeta maior, 
cego de um olho em luta com súditos do rei 
mouro, motivado por um patriotismo que 
lhe cegava a razão, o que não o impediu de 
ver melhor que todos os outros. Os valentes 
que foram ao mar e os cobardes que ficaram 
em terra. Os que se realizaram como nação 
porque conseguiram materializar o sonho de 
chegar à Índia e os que a inveja remoía as en-
tranhas por nunca lá terem estado. E a inveja 
sempre arranjou maus hábitos. Assim como a 
gula e todos os pecados capitais. Apareceram 
os piratas. Depois os corsários. Mais tarde 
as armadas. Esperavam pelas naus lusitanas 
em pleno mar para se abastecerem de merca-
dorias quando aquelas faziam o caminho de 
regresso ao lar. Poupavam em tempo e esfor-
ço. Não valia a pena ir à Índia se outros o fa-
ziam por eles. Os portugueses pareciam não 
se importar. Só queriam ficar com os louros 
e também com as morenas de Goa. Os piratas 
que ficassem com o ouro. Todos satisfeitos e 
cada um ia à sua vida. Após tantos anos a en-
tregar o ouro ao bandido, estavam enjoados e 
decidiram assentar nas terras conquistadas. 
Então apareceram os coronéis.

P. não via as coisas dessa forma. O 
mundo não se resumia aos feitos heróicos 
dos marinheiros portugueses. Muito menos 

O crânio
de Castelao

desses irascíveis coronéis. Também os ame-
ricanos estiveram na Lua e voltaram de lá 
com uma mão cheia de pedras. Nenhum pi-
rata se intrometeu no caminho. Para mal da 
humanidade só encontraram calhaus. Mas 
disso está cheio o deserto de Arizona. Se ti-
vessem encontrado petróleo, talvez fizessem 
menos guerras em Terra. Ainda que isto cus-
tasse aos românticos a inestética visão de um 
oleoduto vindo da Lua com ligação directa ao 
rancho de Bush no Texas.

P. sentia-se reconfortado ao lembrar-se 
que um dos seus antepassados fora numa das 
naus de Vasco da Gama até a Índia e de lá re-
gressara feliz e perfumado.

Insistiu em pedir mais um café.
— Acabou-se! — disse o tenente. — As-

sim como o império.
O galego não se contentou com a res-

posta. Quis saber mais sobre a origem e a 
proveniência desse café, quiçá sobre esse 
misterioso coronel Pedro Santiago.

— Não, ele não era descendente de espa-
nhóis — disse o garboso tenente da marinha 
portuguesa para separar as águas. — Talvez 
uma coisa parecida com um desses coronéis 
do romance do escritor brasileiro Jorge Ama-
do, Gabriela, cravo e canela. Também nós 
portugueses levamos para as nossas coló-
nias, nessa memorável epopéia a que demos 
o nome de Descobrimentos, os nossos coro-
néis. Hoje recebemos em troca pacotes de te-
lenovelas com vidas de coronéis. Colunáveis. 
Reciclados. Também jagunços. Milícias. Mas, 
como ia dizendo, esse coronel é maubere...

— Mau quê?
— Maubere! Um coronel de segunda 

linha de Bidau. um reino de Timor-Leste. O 
meu pai, que é da primeira linha, conheceu-o 
quando lá fez a comissão de serviços. Foi o 
padrinho de todos os seus filhos. Quarenta 
filhos, de várias mulheres. Uma ninhada de 
coronéis em miniatura. O seu exército parti-
cular à prova de toda a traição.

— Não falemos de traições, tenente, 
porque esse Afonso Henriques também não 
foi lá muito meigo com a sua nai! — disse o 
galego com um ar muito sério.

— Esse coronel tinha uma devoção par-
ticular pelo vosso Santiago de Compostela. 
Sendo católico praticante, tomou o santo 
como protector da sua família. Quando o 
meu pai lá esteve o coronel confidenciou-lhe 
da sua intenção de realizar uma expedição até 
Compostela, com todo o seu pequeno exérci-
to familiar, para roubar os restos mortais do 
santo. Há quem se interesse por corpus sanc-
ti. Mas era só rumor, muita fantasia e uma 
tremenda loucura. Depois da ocupação do 
território pelas forças militares da Indonésia, 
nunca abandonou sua fé. Fez disso a sua ban-
deira. Dizia que a ocupação de Timor pelos 
mouros era uma forma de obrigar o santo a 
levantar-se do túmulo para o ir ajudar. Mas 
o seu objectivo era fazer do cruzado um re-
fém. O apóstolo tinha de lá deixar os seus 
restos mortais. Santiago permaneceu imóvel. 
E quem teve de se deslocar foi o coronel que 
aterrou em Lisboa depois do referendo que 
ditou a independência de Timor.

— Que veio ele fazer a Portugal? — per-
guntou P., cheio de curiosidade.

— Queria levar de volta o crânio do seu 
avô, que porventura teria vindo na mesma 
leva dos tais trinta e cinco que foram enviados 
de Timor no ano de 1882, destinados aos mu-
seus de Lisboa e de Coimbra. Cito Forbes em A 
naturalist’s wanderings in the Eastern Archi-
pelago, Londres, 1885: “O restabelecimento 
da paz entre dois reinos beligerantes exige a 
restituição recíproca das cabeças capturadas”.

P. olhou o tenente com admiração. Ti-
nha na sua presença um digno interlocutor. 

Sempre cultivou uma admiração especial pe-
los sábios marinheiros.

— O mais engraçado é que ninguém 
sabe do paradeiro dos crânios...

— Deduzo das tuas palavras que o co-
ronel voltou com as mãos a abanar — disse o 
galego, coçando a cabeça com a mão. 

— Enganas-te. Quando regressou, foi re-
cebido em apoteose por uma multidão em de-
lírio. E todos viram o coronel exibir um crânio.

— Um crânio?! — levantou-se da cadei-
ra o galego. — Em que mais sítios esteve esse 
coronel? — perguntou com uma curiosidade 
mórbida que fez o tenente corar.

— Também andou por aqui, nos Açores. 
Veio visitar o meu pai e também um amigo de 
longa data que fora bispo em Timor. um pre-
lado que há muito tempo fora chamado para 
junto de Deus. O coronel ainda tentou con-
vencer a família a doar-lhe os restos mortais 
do santo homem, mas meu pai não foi pelos 
ajustes e disse-lhe, mesmo de caras, que cada 
um deve ser enterrado no sítio onde nasceu. 
Olha, o homem esteve sentado nessa mesma 
cadeira. Esvaziou algumas garrafas de aguar-
dente. Estava eufórico. Vitorioso. Tinha na 
mão um saco azul de veludo. Contou-me que 
foi ao Entroncamento...

— En-tron-ca-men-to?! 
— Um lugar mítico!
— Que eu saiba, En-tron-ca-men-to não 

consta dos registos dos locais sacros.
— Mas para o coronel era como se fosse. 

Só depois decidiu ir a todos os outros lugares: 
Fátima, Braga, Compostela...

— Também esteve em Compostela?! — 
P. abriu os olhos de espanto.

De imediato pegou o telefone e discou 
um número. 

— Marque-me uma passagem para En-
tron-ca-men-to!

— Não há vôos da TAP para essa terra — 
alguém respondeu do outro lado. — Se quiser, 
pode apanhar um dos muitos comboios que 
partem de Santa Apolónia para os sítios mais 
recônditos, para as terras do fim do mundo, 
para os lugares de sonho e para o exílio. Há 
cem anos que param todos no Entroncamen-
to. Alguns foram lá morrer como as baleias 
numa praia deserta. Estão lá enterrados. um 
cemitério de ferro velho.

— Desculpe o equívoco. Queria dizer 
Timor-Leste. Pretendo ir para aquela terra e 
ajudar a sua gente a livrar-se dos mouros. Os 
meus antepassados cruzados também estive-
ram em Jerusalém. Está no meu sangue esse 
fervor de ajudar os católicos.

No avião da TAP que levantou vôo do 
aeroporto de Lisboa, surpreendeu-se quando 
alguém se sentou ao seu lado. Reconheceu o 
cheiro do perfume usado pela sua namorada 
americana. Só depois se deu conta de que era 
a filha do professor F., o mui digno orienta-
dor da sua tese de doutoramento. P. parecia 
desorientado com sua presença. Não a conhe-
cia pelo nome. Ela nunca lhe disse qual era a 
sua graça. Mas isso era o que menos impor-
tava. Era tão parecida com Sandra Bullock, 
a do filme da net, uma coisa de espiões, que 
de imediato fez recair sobre ela a atenção de 
todos os viajantes, provavelmente mais inte-
ressados no vistoso traseiro do que no enredo 
em que andava metida. P. ficou mais sosse-
gado quando ela lhe mostrou uma credencial 
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dor, e perdeu em todas as apostas, inclusive 
a única fotografia de Castelao que trazia na 
carteira, como se fosse a de um papa galego 
por quem nutria uma devoção filial. Ela não 
sabia que os galegos também tiveram um 
papa. Mas sorriu com o descaramento dele 
e com a inocência de quem acreditou que 
aquilo valia um lugar no céu, ganho numa 
aposta da luta de galos.

Do coronel, nem sombra. Foram infor-
mados por fontes fidedignas que ele há mui-
to que estava retirado das lides guerreiras. 
Civilizou-se. P. lembrou-se da religiosidade 
de Pedro Santiago. Desde então passaram a 
freqüentar a igreja de Motael para assistir à 
missa, o que a princípio causou alguma es-
tranheza da parte dos autóctones mas, depois 
de tanta assiduidade, convenceram até o des-
confiado sacristão Zacarias como sendo bons 
católicos. Missas em latim, terços e purgas, 
confissões e penitências, jejuns e abstinên-
cias. O objectivo era infiltrarem-se no meio 
missionário. Apresentaram-se à zeladora 
tia Maria como sendo cidadãos espanhóis e 
membros de uma importante congregação 
que tinha como objectivo restaurar a ordem 
dos monges negros de Cluny. Os espanhóis 
tinham uma boa reputação naquele terri-
tório, embora tivessem sido maus vizinhos 
para os portugueses, conforme relatavam 
os manuais escolares. Mas foi de Espanha 
que saíram os jesuítas para Timor. Também 
tiveram figuras honradas como D. Quixote, 
Inácio de Loiola e os reis católicos, isto para 
falar apenas dos mais carismáticos. Também 
os recém-consagrados, como Raul, Julio 
Iglesias e Jesus Gil. E foi pela boca da guar-
diã do sacrário que foram informados do in-
teresse do coronel pela primitiva fórmula das 
cruzadas. Aquele par de estrangeiros mistu-
rado com os autóctones não passou desper-
cebido aos olheiros do militar, habituados 
a ler nas expressões dos rostos as intenções 
mais íntimas dos estranhos. Procuravam por 
algo mais do que a salvação de suas almas.

Foi o sacristão Zacarias quem os con-
duziu até ao bairro de Bidau. O local onde o 
coronel sempre viveu com a sua família, desde 
os tempos em que os seus avós ali se insta-
laram vindos da ilha de Flores e falavam um 
dialecto local a que deram o nome de portu-
guês de Bidau, uma espécie de latim das antí-
podas, assim diziam alguns de forma reveren-
te, referindo-se ao português truculento de 
que o coronel se servia quando falava com as 
autoridades ou quando queria insultar os ini-
migos. Segundo o próprio, um palavrão dito 
em língua portuguesa tem outra consistência 
e, normalmente, acerta sempre no alvo.

Pedro Santiago mandou que entrassem. 
Era uma casa sem porta e sem tecto. As pare-
des estavam cobertas com pequenas lagarti-
xas que emitiam em coro um som estridente 
e agudo. No chão, um amontoado de cinzas. 
Sua casa também não foi poupada à fúria das 
milícias. O coronel estava sentado numa ca-
deira de lona. Vestia um fato de linho branco. 
Numa mão segurava uma espada e na outra 
havia vestígios de tabaco de rapé.

— Vocês são castelhanos? — perguntou 
de rajada, brandindo ao mesmo tempo a espa-
da perante o olhar estupefacto dos visitantes.

— Galegos, coronel, galegos! — respon-
deram em coro para dissipar confusões.

— Ah, Santiago, meu Santiago! Só me 
faltava aparecerem por aqui uns galegos, 
como se não bastassem todos os morcões 
vindos de todos os cantos do mundo para nos 
libertar dos mouros — sorriu com o seu dito. 
— Que querem de mim?

— Queremos corrigir um erro histórico 
— disse P. sem ligar patavinas ao regionalis-
mo utilizado pelo coronel, como se isso fosse 
o exemplo perfeito do seu muito proclamado 
cosmopolitismo que o fazia interessar-se por 
coisas do outro lado do mar, por santos de ou-
tra gente, por línguas estranhas, por expres-
sões absurdas, por terras que ninguém sabia 
se de facto existiam, pelos caminhos de ferro 
que o levavam à mítica estação de Entronca-
mento, por caminhos de pedras que findavam 
no mar, Finisterra ou lá que era. — O coronel 
trouxe por engano o crânio de um branco. um 
caucasiano. Temos um relatório de peritos 
da Academia de Ciências de Lisboa sobre a 
possível troca de ossos. O crânio que está na 
posse desses doutos homens é de um índio. 
Sabe como são esses europeus. Exceptuando o 
branco, todo o resto é índio. Vícios de lingua-
gem do tempo dos Descobrimentos. Provavel-
mente é o crânio do seu avô. Dizem que tem 
pinta de coronel. Até é parecido com o senhor.

— Se não me falha a memória, entre ín-
dio e coronel, nunca houve combinação. um 
tem que matar o outro — sentenciou Pedro 
Santiago. — Espero não ser obrigado a matar 

um salesiano na minha própria casa.
— Caucasiano, coronel, caucasiano! — 

corrigiram em coro os familiares. Não fosse 
alguém ir soprar nos ouvidos do bispo, dis-
tinto membro da congregação dos salesianos, 
sobre as intenções de Pedro Santiago em que-
rer suprimi-lo ao reino dos vivos. 

— É tudo a mesma coisa! — encolheu os 
ombros.

— Não é a mesma coisa coronel — disse 
o sacristão Zacarias — Está a confundir alhos 
com bugalhos. O bispo é salesiano e este se-
nhor é caucasiano.

Ela não acrescentou nada ao discurso 
do seu parceiro. Nem tomou atenção às pa-
lavras do coronel. Permaneceu calada e reco-
lhida como uma devota diante do altar. Pare-
cia extasiada com essa figura romântica como 
que saída do livro Cem anos de solidão, de 
Gabriel García Márquez. O coronel Aureliano 
Buendia. O autêntico.

— E quem me diz que os peritos não se 
enganaram como fizeram com a história que 
exaustivamente nos contaram durante os 
quatrocentos anos para acreditarmos no fu-
turo que nos prometiam? — perguntou, com 
um tom sarcástico, Pedro Santiago.

— O coronel esteve em Compostela! — 
disse P., ao mesmo tempo que olhava em redor, 
como se buscasse uma saída de emergência.

— O Almanzor também lá esteve! — re-
plicou o coronel com voz firme. Depois deu 
uma gargalhada sonora, surpreendendo 
tudo e todos.

— Isso foi há muitos anos — disse P. — 
Falo do tempo presente.

— Quem é esse castelhano? — pergun-
tou o coronel.

— Castelao, coronel, Castelao. Um na-
cionalista como o Xanana! — disse ela.

— Então, que falem com o Xanana!
Pedro Santiago levantou-se da cadeira. 

Tencionava ir-se embora, mas ela o segurou 
pelo braço. O coronel ficou suspenso com 
esse gesto. Nenhuma mulher teve a ousadia 
de lhe fazer isso. Normalmente reagia de uma 
forma violenta, mas agora parecia um garoto. 
Olhava para ela com olhos de enamorado.

— Xanana nunca esteve em Composte-
la! — disse a moça quebrando o enguiço.

— Se pensa que fui eu quem roubou o 
crânio desse castelhano...

— Castelao, coronel, Castelao! — corrigiu.
— Se tiver de roubar a cabeça de al-

guém... — fez uma pausa e passou os dedos 
da mão direita pelos cabelos dela, por toda a 
caixa craniana e, de repente, como se tivesse 
arrependido do seu gesto, mostrou um rosto 
sereno — seria a do Santiago. Mas a que vi no 
túmulo do santo foi a de uma outra pessoa. 
Provavelmente desse castelhano...

— Castelao, coronel, Castelao! — grita-
ram ambos.

Estavam muito irritados com as suces-
sivas confusões do anfitrião.

— Meus senhores não me corrijam! — 
fez uma pausa ao mesmo tempo que fixava 
seus olhos nos dos seus interlocutores e le-
vantou o dedo indicador em jeito de amea-
ça — Não quero gritarias em minha casa! A 
história pregou-vos uma grande partida. Já 
deviam saber disso. Alguém colocou no lugar 
da cabeça de Santiago a de um castelhano. É 
essa a vossa grande confusão. Agora encon-
trem o crânio de Castelãa. Tenho a certeza 
de que está alojado num sítio seguro. Depois, 
ponham-no em seu devido lugar. Na cabeça 
do santo. Porque, senão, ofereço a minha...

— Não, coronel, não! — disseram em 
uníssono — Mais cabeças não!

Despediram-se rapidamente do anfi-
trião. Queriam ficar livres da presença daque-
le megalómano. Estavam mais confusos do 
que quando lá entraram. Só mesmo um louco 
teria paciência para encher um livro com as 
peripécias de um destravado.

Quando puseram os pés novamente na 
rua, P. sentiu uma estranha sensação. Tinha a 
cabeça mais pesada. Parecia carregar o espó-
lio de um morto. Lembrou-se então das pala-
vras do coronel e chegou à terrível conclusão 
de que o crânio de Castelao estava alojado na 
sua cabeça. Olhou em redor. Sentiu medo. 
Medo dos caçadores de memorabilia corpo-
rea. Regressar agora à Galiza seria uma total 
imprudência. Desistiu da tese de doutora-
mento e foi para Taiti pintar os indígenas. Ela 
ofereceu-se para ir com ele. Por nada neste 
mundo o largaria. O professor F. lá tinha suas 
suspeitas quando resolveu incumbi-la de vi-
giar qualquer movimentação de P. Isso de ser 
parecida com Sandra Bullock foi pura fan-
tasia do malandro que escreveu o primeiro 
capítulo desta trama e inventou o Latim em 
pó, com que nos quer mascarar a cara para 
ficarmos parecidos com as múmias romanas.

em como era funcionária do Banco Mundial. 
Ela fez um sorriso malicioso quando o infor-
mou ter sido indicada em Nova Iorque como 
conselheira para os assuntos económicos do 
diplomata Nobel e, para acabar de uma vez 
para sempre com as eternas queixas do gran-
de servidor da pátria por uma igualdade de 
requisitos e de mordomias, fora também in-
cumbida de dar uma ajuda ao ministro dos 
incidentes públicos, leia-se Obras Públicas.

No aeroporto de Comoro um jipe espe-
rava por eles. Instalaram-se num pequeno 
hotel da cidade. P. pediu um quarto de casal. 
Ela não se importou. Mas para seu desespe-
ro viu-a deitar-se imediatamente na cama, 
com roupa e tudo. Não teve outro remédio 
senão fazer o mesmo. Não conseguiu pregar 
olho. Tinha o diabo à solta.

No primeiro dia, ela apresentou-se no 
seu posto de trabalho. Após as diligências e 
apresentações e, na medida em que os mi-
nistros estavam ausentes no estrangeiro 
por deveres do ofício, ficou com tempo dis-
ponível para fazer o que bem entendesse. P. 
dedicou-se de corpo e alma a fazer retratos 
de tartarugas. uma espécie vinda da aurora 
dos tempos e que doravante constava da lista 
das espécies em vias de extinção, tamanha é 
a procura da sua carapaça pelos autóctones 
para fazerem artefactos e dos ovos tão apre-
ciados nos restaurantes de comidas exóticas 
— entenda-se eróticas — pelos homens com o 
fogo da paixão também em vias de extinção.

Nas horas vagas tinham como passa-
tempo ir às lutas de galos, onde esperavam 
ver o coronel. Ele não sabia nada da combi-
nação das penas, onde se lia a sina do vence-

Capítulo 11

por XurXo Souto
“Eu sou dos que apalpam a cara pra 

esquadrinhar a própria caveira e não fujo 
dos cemitérios endejamais”, assim deixou es-
crito o rianxeiro na introdução de um olho 
de vidro. Memórias dum esqueleto. Mas, por 
muita querença que lhe tivesse à ossamen-
ta, nunca pôde imaginar, de certo, que o seu 
crânio ia ser o protagonista dum folhetim. 
Desde há várias semanas uma série de es-
critores galegos, portugueses, brasileiros e 
cabo-verdianos andam a desenvolvê-lo.

depois de muitos anos no cemitério 
buenairense da Chacarita, os restos de Cas-
telao descansam, trás um polémico traslado, 
no Panteão de Galegos Ilustres do Mosteiro 
de Sam domingos de Bonaval.

Com motivo do encontro “Galego no 
mundo. Latim em pó”, celebrado em San-
tiago, o professor Carlos Quiroga começou 
a escrita do folhetim. A polícia compostelá 
anda sobressaltada, alguém roubou o crâ-
nio de Castelao. A partir de aqui cada autor 
escreve um capítulo. Os ilustres restos já 
viajaram por Galiza e Portugal, chegaram a 
Cabo Verde, e mesmo parece que em qual-
quer momento podem sair para a Índia.

Xavier queipo, quico Cadaval, Suso de 
Toro, o cabo-verdiano Germano Almeida ou 
o brasileiro Bernardo Ajzenberg são alguns 
dos autores implicados nesta apaixonante 
história. Mas, até ao momento, só será pos-
sível segui-lo no Jornal de notícias de Lisboa.

Atento carnocho, se esbarras num 
paquete suspeitoso, chama ligeiro a Sam 
domingos de Bonaval, podes ser protago-
nista, sem sabê-lo, de um novo capítulo do 
crânio roubado.

Até aqui o recorte do jornal La Opinión 
que acompanhava a carta do professor F.

Depois de uns dias de alta febre e quadros 
de delírio, P. recuperava a consciência. Não 
marchara para Taiti, não. No quarto do hotel 
de Comore, ela seguia lá. Também o crânio de 
Castelao, como única obsessão, metidinho na 
sua cabeça, disposto a fazer-lhe trespassar ou-
tra vez, se for preciso, a linha da tolice.

A carta que determinava o fim da sua 
missão tinha estado semanas a aguardar por 
ele na recepção do hotel. Do outro lado do 
mundo, na Galiza, o caso do crânio de Caste-
lao havia tempo que deixara de existir.

Para acougo de todos, no remate da 
temporada da pesca —explicava o professor F. 
— um truta truiteiro do rio Tambre engancha-
ra o anzol nos restos duma cabeça humana. 
A caveira — as truitas tinham deixado limpi-
nha como um coral —, devidamente auten-
tificada por ele mesmo, ocupava agora o seu 
lugar dentro do Panteão de Galegos Ilustres 
de Sam Domingos de Bonaval. Nos meios sé-
rios, nada tinha ficado de toda a polémica ge-
rada. Mesmo o governo português, num sinal 
de boa vontade, conseguira libertar o carro 
do presidente da Junta da multa recebida em 
Caminha por excesso de velocidade. O crânio 
de Castelao agora já só pertencia — junto com 
O.V.N.I.S, lobisomens e o tsunami da Atlânti-
da — aos programas radiofónicos sobre reali-
dades ocultas e teorias conspiratórias.

Para afastar definitivamente os burbu-
rinhos do rego do real — a astúcia de F. não 
tinha limites —, conseguira introduzi-lo como 
argumento dum folhetim dentro dum congres-
so de escritores. Na carta, gabava-se de ter-lhe 
sugerido ele mesmo o assunto a Carlos Quiro-
ga, professor de português, na cerimónia inau-
gural do curso escolar. Simplesmente estava a 
promover a antiga tradição: do encontro entre 
a mente prática e a imaginação humanística 
despontara o lume que, desde há séculos, alu-
mia na universidade de Compostela.

Por suposto o professor F. também de-
dicava uns parágrafos a agradecer a P. o tem-
po e o esforço investido na missão que lhe 
tinha encomendado. E apesar de ele não ter 
atingido fisicamente o seu objetivo, garantia-
-lhe, como prémio de tanto empenho plane-
tário, um brilhante futuro nalgum departa-
mento da sua Faculdade.

O texto rematava assim:

Chegou a hora de regressares, meu 
caro discípulo. Sei o que sentes: à frustração 
de não achar o teu objetivo, acrescenta-se, 
agora, a obrigação de manter em segredo a 
tua extensa epopéia. 

Tardei tempo em dar-me conta. na 
nossa indagação erramos o caminho desde 
o começo.

Continua na próXiMa página
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A teimosia do presidente da Junta em 
recolher ele próprio o crânio em Lisboa reve-
lou aos meios a notícia da sua desaparição. 
E eu não podia consentir que o que decerto 
foi uma brincadeira de adolescentes bêbedos 
— os rapazes da rua de San Pedro sempre fo-
ram o demo — seguisse a provocar por mais 
tempo o desacougo de todo um povo.

na minha decisão de substituir o crâ-
nio e fechar o caso pesou, pois, um princípio 
elementar de responsabilidade, ainda que 
tal iniciativa implique golpear outros prin-
cípios igualmente sagrados para um cientí-
fico. Esse debate fica na minha consciência, 
não na tua. Afortunadamente, prezado cúm-
plice, dispenso-te definitivamente de tão pe-
sada carregação. E despeço-me com a pala-
vra que de seguro levas a aguardar durante 
meses, simplesmente: regressa, amigo!

P. devia ter-se alegrado, e muito. Trás 
dias de febres e alucinações — todo ocidental 
tarde ou cedo tem de pagar em forma de furri-
ca a portagem de entrada na terra do Monção 
— eis a chave do retorno e do sucesso laboral.

O êxito profissional na Faculdade que-
dava bem resguardado pelo segredo com-
partilhado — “prezado cúmplice” — por se 
nalgum momento o professor F. decidia es-
quecer estas promessas. Paradoxos das antí-
podas, aquele que em Compostela apenas era 
quem de lembrar o tema da sua tese doutoral, 
tratava-o agora de “amigo” e “caro discípulo”.

Tudo resumido nesta palavra-talismã: 
regressa!

Mas retornar não ia. Também P. — 
como no texto do recorte — pousou a mão 
na face e tentou apalpar a caveira. Era muito 
mais que uma obsessão, o crânio de Castelao, 

abofé, estava dentro dele, a abraçar cada uma 
das neuronas. E os seus mandatos tinham 
muito mais poder que qualquer indicação do 
“professor-orientador”.

Sabia que nesta procura tinha chegado 
muito longe, ainda que não fosse quem de 
relacionar correctamente as informações que 
fora apanhando por meio mundo. Desde o 
começo estivera a lamber a solução, mas tam-
bém desde o princípio tinha minusvalorado o 
problema. E uma e outra vez caíra de bruços 
ao tentar pisar firme num mistério sempre 
mais fundo do que intuíra.

Agora — em Timor-Leste, além da febre 
e da furrica — erguia-se de novo para não 
cair mais. Antes de que sua mente enfrentas-
se a batalha definitiva, cumpria amanhar al-
gumas questões, bem físicas, por certo. Nesse 
mesmo dia acudiu com a sua companheira ao 
banco que se lhe indicava na carta e retira-
ram os fundos destinados ao bilhete regresso 
a Lisboa. Mandaram-lhe uma boa encherola 
a base de camarão tigre. Em seguida subiram 
ao quarto do hotel e principiaram uma sessão 
de fodedela impenitente.

Muitas tradições optam pela mortifi-
cação física para superar a pulsão sexual e 
libertar a consciência. Eles decidiram seguir 
o caminho oposto. Com muita aplicação por 
ambas as partes, depois de uma semana de 
tropicalho sem acougo, foram quem de cal-
mar o arroalho que geraram as jornadas de 
ócio e flagelação integrista prévias ao encon-
tro com o coronel Pedro Santiago.

Bem aliviadinhos, sem fôlegos para 
nenhum tipo de iniciativa física, P. volveu 
buscar com a mão o crânio de Castelao que 
levava dentro. Apertou bem forte. E só achou 
confusão. Confusão no tráfego de ossos, nas 
terríveis advertências dos memorabilia cor-
porea, confusão nas encruzilhadas, nos ae-
roportos, nas indicações do professor, confu-
são na própria presença no leito da sua doce 
companheira. Mingou um chisco a tensão 
dos dedos sobre a pele e abriu os olhos. Bem 
perto, sossegada, ela seguia a dormir. A gor-
ja encheu-se de umidade e cambiou a música 
do cosmos. Nas ruas de Comore choutavam 
lanças de água. Estava a principiar o tempo 
das chuvas. E outro monção rachou dentro 
disposto a limpar o lixo das ruelas da cabeça. 
Depois de tanto pó, de tanta sede: o trovão.

No fluxo da consciência aboiou firme a 
antiga intuição: a procura da caveira repre-
sentava muito mais que a demanda de um ob-
jeto. Como o Graal, o crânio de Castelao tinha 
de ser a chave de uma porta metafísica. Fora 
seguia a chover, dentro, as respostas boiavam 
cada vez com mais claridade: por que o pro-
fessor F. e sua secreta comissão — da que nada 
sabia — aguardaram a que estivesse do outro 
lado do mundo para proceder à segunda — e 
definitiva — substituição? Se ao remate todo 
podia ser explicado como uma brincadeira, 
por que seguiu a alentar a sua viagem...?

Não seria a aventura do “caro discípulo” 
a melhor coartada do professor-orientador. 
Se algum dia uma investigação independen-
te tentasse chegar ao fundo do caso, ninguém 
teria ocorrência de incluir o excelso científico 
na lista dos possíveis autores. Mesmo quando 
se descobrisse a troca de caveiras, F. iria apa-
recer como um patriota abnegado que esteve 
disposto a tudo para honrar a memória de 
Castelao. Arriscara o seu prestígio profissio-
nal e mesmo tinha sido quem — cometendo 
evidentes irregularidades — de enviar um dos 
seus melhores discípulos pelo mundo adiante.

Monção de Timor, licor da verdade, 
noutro lado do planeta por fim tinha a certeza 
de que tinha sido o verdadeiro responsável do 
roubo. Agora só cumpria saber porquê.

E chegaram águas de mais longe, desde 
a própria infância. Ondas do mar do Orçám e 
outro professor, o mestre Peteiro, nos tempos 
da escola na Corunha. Quinto ano do ensino 
geral básico, excursão de fim de curso a Santo 
André de Teixido. Segundo insistira o mestre 
durante a viagem, iam conhecer as falésias 
mais grandes da Europa.

— Que sentes diante desta imensida-
de? — perguntou-lhe Peteiro nos outeiros 
da Capelada.

P. ainda não cumprira os onze anos, 
mas já sabia o que tinha de fazer para con-
quistar a máxima qualificação: “Orgulho de 
ser galego”.

Então um refacho de vento mareiro as-
cendeu os setecentos metros de pedra e petou 
contra o queixo do professor. Revirincharam-se 
as crechas da sua barba de druida, reviraram-se 
também as órbitas dos olhos e chegou o transe:

— Estás a ver a cancela. Oceano, porta 
mística da verdadeira Galiza: a da quarta di-

mensão, onde lateja o planeta dos bons e ge-
nerosos. O lugar de nós, dos iniciados, dos que 
guardamos o sacro segredo do Partido Galego 
Místico. Dos que, como Pondal, sabemos da 
luz verdadeira das palavras: “Desperta do teu 
sono, fogar de Breogám”, o espertar da cons-
ciência, a iniciação, vieiro único de plenitude...

Naquele dia as toleimas do “druida” Pe-
teiro provocaram-lhe medo. Depois, em cada 
retorno a Santo André, essas lembranças da-
vam-lhe riso. E velai estava agora, no outro 
lado do mundo, a buscar o crânio de Castelao. 
Suspirou. E, ao esticar-se, a mão viajou desde 
a face cara a nuca. Os dedos tropeçaram com 
uma cadeia. No seu extremo, outra revelação: 
a medalha dos Milagres do Monte Medo.

Comocionou-se. Levava-a pendurada 
no pescoço desde a infância, com mais tei-
mosia desde a morte dos seus pais, pois tinha 
sido tia Sara, muito devota desta virgem, que 
lhe tinha dado quando o levara à romaria do 
Concelho de Banhos de Molgas. O Monte 
Medo, isto é, uma das possíveis localizações 
do Medúlio, mito fundacional da nação gale-
ga, onde — ocupada já toda a Lusitânia — os 
derradeiros galaicos livres decidiram imolar-
se antes de sucumbir ao jugo romano.

Tirou a cadeia da cabeça e ao instante 
sentiu a força da medalha transformada em 
pêndulo. Entre os apetrechos da sua instru-
mentalina espionnica, buscou um atlas na 
mala e abriu-o nas duas folhas do planisfério. 
Pegou um extremo da cadeia com os dedos 
índex e polegar e achegou a medalha à página 
esquerda até situá-la na vertical do princípio 
da sua viagem, no centímetro de ribeira atlân-
tica que abrange a costa de Galiza e Portugal.

A sua excitação era extrema. Mas o pên-
dulo não se moveu. Apertou com força a outra 
mão contra a caveira até sentir dor nas órbitas 
dos olhos e... Nada. Nem vibração, nem cóce-
gas nos dedos, nem toque elétrico, nem nada.

Voltava a confusão, a escuridade mais 
terrível: a do que pensou ter visto a luz. O 
monção de dentro abrira fechos a eito: as 
lembranças da infância, a quarta dimensão, 
o Partido Galego Místico, a própria descober-
ta do pêndulo. Levava-o aguardando mais de 
vinte anos no pescoço para conduzi-lo, agora, 
diretamente a nenhures.

um momento. Conforme fechou o atlas 
um arrepiou o choutou. A medalha tocara mui-
to levemente a folha direita, muito longe da 
Galiza, na outra banda do planisfério, nalgum 
ponto de Ásia, de África Oriental, de Oceânia...

Situou o pêndulo sobre a folha direita 
e com a outra mão voltou a buscar a sua ca-
veira. Por fim chegaram as cócegas à ponta 
dos dedos e uma vibração constante na me-
dalha que o conduzia ao lugar onde o estava a 
aguardar, de certo, o crânio de Castelao.

Mas a mão não quis tirar Timor como 
P. intimamente desejava. O pêndulo preciso, 
constante, teimoso, assinalava no noroes-
te da ilha de Madagáscar, um ponto sobre o 
oceano onde havia exatamente: nada. Esta-
va desfeito. Parecia-lhe que se apertasse um 
chisco mais poderia fazer estalar a cabeça en-
tre os seus dedos.

— Por que não repetes a operação num 
mapa de mais detalhe, paspám?!

Afortunadamente, ela — Elva, Joana da 
Costa, Paula Casarão... —, cuspidinha a San-
dra Bullock, seguia ali. P. buscou no atlas a 
página que mostrava as ribeiras do Índico. 
Imediatamente o pêndulo voltou situar-se por 
cima do mar, no noroeste de Madagáscar. Mas 
desta vez, aos 10. 25º Latitude S, 56.35º Lon-
gitude E, apareceu uma silhueta minúscula.

Eis as coordenadas que conduziriam 
ao “Entroncamento”, a solução ao enigma da 
ilha do Pico: o último sítio em que se lembra-
ria de procurar. E contudo, não poderia ser 
mais fácil”. A medalha do Medúlio, do parti-
do místico dos bons e generosos, ordenava-
lhe buscar o crânio de Castelao num pelouro 
perdido do Índico chamado — o narrador 
omnisciente que isto transcreve aforra expli-
car o simbolismo das ilhas: (sic) Agalega.

nota

estes foram os capítulos finais do folhetim o 

crânio de Castelao, idealizado pelo escritor 

Carlos quiroga por ocasião do encontro 

galego no mundo — latim em pó, em 

santiago de Compostela, na galícia, em 2000. 

escritores de países lusófonos se revezaram 

em sua escrita, cada qual ficando responsável 

por um dos onze capítulos.

oS autoreS
luíS CardoSo de noronha 

nasceu em Cailaco, timor, em 1959. 
É autor dos romances Crónica 
de uma travessia — a época 
do ai-dik-funam (1997), olhos 
de coruja, olhos de gato bravo 
(2001), a última morte do Coronel 
Santiago (2003) e requiem para o 
navegador solitário (2007). 

xurxo souto
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andorinhas seMpre nos observaM

O 
pó se acumula com facilidade. Passo o 
pano com atenção nos cantos. De onde 
vem tanto pó? Da janela, observo os 
dois caminhando lentamente pela rua. 

É manhã de sábado. O sol forte produz ainda mais 
poeira. Nem sinal de chuva por trás das árvores. O 
aspirador é barulhento, mas eficaz. O homem leva 
o menino pela mão. O homem é meu pai. O meni-
no, meu filho. São dois estranhos entre si. O neto 
nada sabe sobre o avô. Confia no instinto familiar 
— segura firme a mão direita daquele estranho pela 
rua numa manhã de sábado. O homem guia o neto 
com orgulho, mesmo sem saber escrever de ma-
neira correta o seu nome. Foram passear enquanto 
deixo o quarto em ordem. Recolho roupas, limpo 
sapatos, arrumo a cama, lavo o banheiro. Não gos-
to do trabalho doméstico — o mesmo cuja vida a 
mãe dedicou até a tarde em que o câncer decidiu 
que chegara a hora da aposentadoria.

Vão até a esquina e retornam. Não têm pres-
sa. Um começa a vida. O outro se aproxima do fim. 
Meu filho é magro e muito branco. Meu pai não é 
gordo nem magro. A pele tem cor de índio. O pai 
solta algumas palavras, aponta a vizinhança. Per-
correm os poucos metros como se se tratasse de 
uma aventura secular. uma cavalgada por La Man-
cha. Passa o mesmo cachorro de todos os dias. É 
peludo e lembra um urso. Meu filho se agarra um 
pouco mais ao avô. Ao fundo, a serralheria molda 
um portão. Na bifurcação das ruas, acaba o antipó. 
O caminho é de terra e pedra. Talvez seja dali que 

venha tanto pó. Não sei. O bairro está crescendo. 
Vive povoado de pedreiros e serventes. O barulho 
das novas casas nascendo começa bem cedo. Na es-
quina, quatro casas iguais lembram uma caixa de 
sapatos para abrigar seres humanos. Ainda estão 
vazias. Logo, teremos novos vizinhos.

Diante do portão de casa, os dois diminuem 
o passo. uma revoada de andorinhas se amontoa 
nos fios da rede elétrica. Meu filho pára imediata-
mente. Os pequenos pontos em preto-e-branco o 
encantam. A luz do sol transforma o azul metálico 
das penas em algo próximo do preto. Andorinhas 
ironizam meu daltonismo. O avô explica algo so-
bre os pássaros. De onde estou, não consigo ou-
vir o diálogo. As andorinhas se revezam pelos fios 
num balé de razoável sincronia. Meu filho quase 
nunca vê pássaros. Mora num prédio. Não sei se 
é importante ver pássaros na infância. Passei a 
infância toda no meio do mato, entre pássaros e 
pequenos animais — preás, saracuras, lagartos, 
raposas. Nós no mato, o pai no trabalho. Nós no 
mato, o pai no bar. Nós na escola, o pai no mato? 
Era difícil encontrar o pai.

O galho de pessegueiro é excelente para o 
cabo do bodoque. Depois, a borracha resistente, o 
embornal cheio de pedras. Cedo me embrenhava 
pelo matagal. Gostava de caçar sozinho. A solidão 
na infância me protegia. Voltava para casa por 
volta do meio-dia. Encontrava a mãe ao redor do 
fogão à lenha preparando o almoço dos filhos. À 
tarde, íamos à escola. No tanque de lavar roupas, 

abria o embornal e despejava a caça do dia. Depe-
nava os passarinhos com agilidade. Em seguida, 
abria a barriga das pequenas aves com a faca de 
cozinha. A água limpava a pança vazia e magra de 
pardais e tico-ticos.

Depois, era só encontrar um espaço na panela 
entre os pedaços de frango. Jogava-os ali, com um 
pouco de sal. Meus frangos eram excessivamente 
magros, desprovidos de carne. Eram pele e osso. 
Quando muito um sabiá gordo quebrava a rotina 
do cardápio infantil. A mãe não se importava com 
minhas aventuras de caçador. O pai de nada sabia. 
Nunca estava em casa.

Aos poucos, as andorinhas começam a mi-
grar do fio de luz para os galhos da araucária. Meu 
filho acaba de aprender que Curitiba significa mui-
to pinhão. Meu pai nem desconfia da origem do 
nome da cidade que escolheu para nós no final dos 
anos 1970. Centenas de pássaros borram a manhã 
ensolarada. Meu filho olha encantado. Eles con-
tinuam na rua. Já não estão mais de mãos dadas. 
O menino gesticula em direção aos pássaros, que 
não param de se movimentar. Meu pai parece feliz 
em dividir a manhã de sábado com o neto. Meu 
filho gosta da companhia do avô — aquele estra-
nho. É bom vê-los juntos. Após alguns minutos, 
todas as andorinhas partem para outras bandas. A 
revoada tinge parte do céu. Os dois abrem o por-
tão de entrada. Eu continuo a limpeza do quarto. 
Ouço passos apressados subindo a escada de me-
tal. Meu filho tem algo a me contar.

hallina beltrão


