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inédito • Poemas de Vladimir Nabokov • 30

o poeta 
curioso
as perguntas de pablo 
neruda às crianças estão 
desprovidas de qualquer 
ingenuidade • 20

Não acredito que a literatura 
exorcize nada. Sou obsessivo
e quero cavar o mesmo poço a 
fundo simplesmente porque não 
posso fazer outra coisa. Mas estou 
condenado à decepção.”
alan pauls • 27
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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.

IMPErdíVEl
Adoro o jornal literário rascunho.
Cada artigo mais interessante do
que o outro! leitura imperdível
para quem ama a literatura. 
Stella MariS rezende • via TwiTTer

MAChAdO
Acabo de receber o exemplar #166 do 
rascunho e agradeço. O rascunho 
estará disponível para cerca de 50 
alunos da oficina literária do Batuque 
na Caixa, em londrina e Cambé (Pr). 
Na oportunidade, cumprimento pelo 
conteúdo e especialmente o artigo 
Machado de Assis e a imaginação 
do mal, de José luiz Passos.
Aldo MorAes • Londrina – Pr

SEM ErrO
Tenho dois meses de rascunho para 
colocar em dia. O que me deixa feliz é 
que nem posso duvidar da qualidade
do que me espera.  
o Poderoso resuMão • via TwiTTer

O
ntem (um dia qualquer), na ex-
posição de Vik Muniz: foi Warhol 
quem demonstrou que a cópia da 
cópia é sempre original. Também 

ontem, na Folha de S. Paulo (Luciana Villas-
-Boas), a tradução como glória máxima do 
escritor brasileiro. A glória da chancela do 
estrangeiro.

Tradução não é exatamente cópia de 
cópia. Nem sequer cópia é. Mas poderia até 
parecer — e o é efetivamente, para muitos. As 
obras de Vik Muniz, mesmo as que parecem 
cópias, tampouco o são. Cópia é xerox. Não 
se trata disso. Ali existe arte, arte em seu sen-
tido mais profundo. A transformação de um 
modelo (que pode ser vivo ou não) em obra 
de arte. O modelo também pode ser outra 
obra de arte (que, inevitavelmente, já teve 
por modelo outro objeto qualquer): cópia da 
cópia? Na verdade, arte sobre arte.

Na tradução, dá-se o mesmo — mutatis 
mutandis. Tem-se ali o objeto, o modelo, o ori-
ginal — aquilo que deve ser não copiado, mas 
transformado, com arte e técnica. Como faz 
Vik Muniz em suas “cópias” de outras obras de 
arte. Arte sobre arte, com esmero na técnica.

Camadas de arte sobre arte, como em 
texto sobre texto. Como na tradução da lite-
ratura, cuja melhor definição talvez seja jus-

tamente esta: texto sobre texto, com arte. Não 
basta copiar — sequer é possível, na prática; é 
preciso repensar o texto e plasmá-lo, à manei-
ra do tradutor, no molde da outra língua.

Na arte de Muniz, o modelo se torna 
a moldura a ser preenchida — o miolo a ser 
burilado, trabalhado — no material e na téc-
nica — para que se alcancem novos efeitos. 
O modelo como moldura; o original como 
rascunho. Mais que isso: o original como re-
positório de suas tantas traduções. Ali des-
cansam muitas traduções possíveis, que só 
o leitor pode ativar, que só o tradutor pode 
fazer cristalizar.

Na tradução, a persistência e a eter-
nidade do original — ou, pelo menos, de al-
gumas de suas interpretações possíveis. Por 
isso, surge, para o escritor, a tradução como 
chancela de qualidade. Ter sua obra traduzi-
da é não apenas deliciosa massagem no ego 
— o prazer presente —, mas a perspectiva da 
posteridade.

Traduzir nem sempre é visto como algo 
prestigioso, bem sabemos. Mas ser traduzido 
é coisa bem distinta. E o prestígio que se ade-
re a esse fato — ser traduzido — é inquestio-
nável. Não é à toa que em orelhas tantas ve-
zes se lê menção às várias traduções de uma 
obra — justamente como chancela da quali-

dade. No Brasil, mais que o selo de qualida-
de, busca-se a aprovação do estrangeiro. Por 
vários motivos, inclusive pecuniários. Mas, 
talvez, principalmente pela possibilidade de 
ser visto pelo outro — não somente pelo que 
isso significa em termos de projeção do nome 
do autor e de sua obra, mas pelo natural de-
sejo de ser lido — e reconhecido — em cultu-
ras de maior prestígio (capazes, portanto, de 
gravar carimbo de ampla aceitação).

A tradução como glória, como “valida-
ção do texto por uma editora estrangeira”. 
A tradução como projeção da obra além-
-fronteiras, especialmente além-fronteiras 
lingüísticas e culturais. Superar as amarras 
impostas pela língua portuguesa — sempre 
é bom lembrar o dito por Leminski, que já 
reproduzi aqui: a derradeira sacanagem... —, 
romper o círculo vicioso formado por pouca 
cultura, pouca leitura, poucos leitores.

Não sei se nesse raciocínio — a tradu-
ção como chancela — há lugar para pensá-
-la como obra de arte. Pode ser que o ofício 
— como quase sempre — seja visto apenas 
como meio para projetar o texto (sem maio-
res considerações sobre a qualidade mesma 
da tradução, ou sobre a tradução como outra 
obra de arte). Tradução, meramente, como 
cópia do original.

T
eco, um rebelde garoto da classe média 
paulistana, que não gosta de aniversá-
rios nem de crianças, de repente se vê 
atraído e faz amizade com o palhaço 

Cachacinha (conhece-o num supermercado). 
Cachacinha dá um porre (de cachaça, obviamen-
te!) no garoto, planejando sequestrá-lo (“A idéia 
era simples. Deixaria o garoto escondido na 
perua até que fosse a hora de ligar para os pais 
dele e pedir o resgate.”). Cachacinha tem parce-
ria com o também palhaço Alambique. Os dois 
mantêm por algum tempo Teco, o sagüi Nico e o 
boneco inflável Máicol Jackson no cativeiro, mas 
logo essa turma consegue escapar — e aí se inicia 
a aventura (ou desventura) de Teco, que, junto 

com o sagüi e o boneco, termina se juntando a 
uma turma ainda maior no Babelão (“Cearenses, 
alagoanos, pernambucanos, baianos. Tinha até 
gente de fora, uns uruguaios e uns bolivianos.”). 
O Babelão fica na degradada Cracolândia. Teco 
vai ser acolhido por um tempo por duas sociali-
tes (um casal de lésbicas) e acaba se projetando 
na mídia — mas será sempre perseguido pela 
dupla de palhaços Cachacinha e Alambique, que 
jamais demovem a idéia de seqüestrar o garoto 
para assegurar o resgate. Eis, em síntese, o en-
redo de Teco, o garoto que não fazia aniversário, 
que Marcelo Mirisola assina com Furio Lonza. O 
romance troca sinais, tornando-se uma espécie 
de história juvenil às avessas. É muito divertido, 

demolidor, com um narrador assumidamente 
sarcástico. Há ataques para todos os lados, atin-
gindo várias instituições: família, mídia, políti-
cos, pedagogos, PMs, acadêmicos, socialistes, 
etc. A sociedade brasileira que aparece na narra-
tiva de Mirisola e Furio não se sustenta, é inviá-
vel, sem qualquer centro — seus hábitos sobram 
em canalhice e desfaçatez. E é sobretudo sob o 
signo da desfaçatez que os autores terminam 
provocando no leitor um riso que nunca masca-
ra o asco — o velho asco que sentimos daqueles 
que edulcoram seus discursos para melhor per-
petuar as cracolândias que nos habitam desde 
sempre. Nesse sentido, a narrativa de Mirisola e 
Furio é certeira, não perdoa.

ANOTAçõES SOBrE rOMANCES (7)

O 
H do título se 
refere a Ho-
mero. Ismail 
Kadaré tece 

com maestria uma trama 
alegórica. Dois lingüis-
tas irlandeses partem 
para a Albânia da déca-
da de 30 armados de um 
novíssimo aparelho, o 
magnetofônio, ancestral 
pesadão dos nossos gra-
vadores. Estão dispos-
tos a resolver o enigma 
acerca da elaboração dos 
poemas homéricos estu-
dando in loco a epopéia 
albanesa tradicional, 
que ainda subsistia nas montanhas do in-
terior. As autoridades do reino logo passam 
da suspeita à certeza de que os dois estran-
geiros eram espiões e eles são vigiados dia e 
noite. Enquanto a arte dos rapsodos albane-
ses desaparece rapidamente, a espionagem 
floresce. Há uma especialização entre os in-
formantes, um é o olho, outro é só ouvidos. 
O principal “artista” do regime é um infor-
mante cujos relatórios são invejados pelo 
seu superior como exemplos de estilo. Há 
portanto a crítica ao regime autoritário e a 
seus absurdos, que Kadaré explora com um 
humor impiedoso. O livro não se esgota aí. 
Há um belo debate sobre o oral e o escrito e 
acerca da relação entre arte e realidade. Aqui 
o verdadeiro enigma é a própria literatura.

marcos alvito é antropólogo, autor de 

Histórias do samba. Vive no rio de Janeiro (rJ).

Eu rECOMENdO 
: :  MArCOS alvito
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Aeroporto de La Habana. Aqui estou, en-

tre uns 20 a 30 brasileiros para o II Encuen-
tro de los Intelectuales para la Soberania de 
los Pueblos de las Americas. Que nome pom-
poso! São, entre outros: Antonio Cândido, 
Frederico de Morais, Carlos Guilherme 
Motta, Caio Graco, Chico Caruso, Chico 
Buarque, Roberto Dávila, Ricardo Con-
tijo, Pedro Oliveira, Geraldo Sarno, He-
loneida Soffitti, Nélida Piñon, Reinaldo 
(jogador do Cruzeiro), Adélia Prado, Hélio 
Pellegrino, Bresser Pereira, etc. Maitê 
Proença, que chegou noutro vôo.

Nas ruas, encontro turistas brasileiros 
que conheço: Dirce Riedel, Rubens Gersh-
man. Cuba se transfomou na “plaza mayor” da 
América Latina. Está fazendo (com suas distor-
ções) o que nossos países não conseguem fazer 
na área da cultura: reunir os intelectuais. Pena 
que a discussão seja condicionada.

No jantar no palácio há certa fartura: la-
gostas, vinhos de países comunistas. Chamam 
para jantar com Fidel um petit comitê do qual 
fazem parte Antonio Cândido, Hélio Pelle-
grino, Frei Betto.

Anoto: acho que deveriam desenvolver 
uma campanha nacional para limpar Hava-
na, reformar as casas. A desculpa de que todo 
material (por causa da escassez) está sendo 
utilizado no interior, não cola. As pessoas po-
deriam fazer isto. Não são revolucionários? 
Então comecem a revolução limpando suas ca-
sas. Bresser Pereira me diz que a casa de um 
economista, aqui do nível de Celso Furtado, 
é toda delabrada. Fidel com sua autoridade 
poderia desenvolver uma campanha nacional a 
favor da limpeza.

A alegação de que as casas não lhes 
pertence explica só em parte o descaso. Fidel 
deveria dizer: o bom revolucionário cuida 

de sua habitação. Mas ninguém fala disto, 
todos são complacentes, com medo de fra-
gilizar a revolução. Este é um tema para de-
bate: como a complacência pode virar uma 
cumplicidade negativa.

Temas que desenvolverei nas crônicas 
no JB:

1) A presença de Frei Betto, lançando 
Fidel y la religión, que vendeu mais de 50 
mil exemplares, filas nas portas da livraria.

2) a cultura, os livros, papel contraditório 
de Cuba, etc.

Encontro aqui muitos “funcionários” da 
esquerda. Não os vejo discordar, fazer críticas. 
Me incomoda. Digo alto certas coisas que vão a 
contrapelo. Se eu embarcasse de corpo e alma, 
acriticamente, nesta atmosfera de esquerda, 
certamente teria meu nome/obra circulando 
mais continentalmente. Mas não me presto a 
esses jogos. Chico Caruso perguntou a um 
chargista cubano porque Fidel não aparecia 
retratado. Deram três razões: primeiro porque 
não é necessário, segundo, seria um desrespei-
to e, terceiro, porque não é ele que resolve to-
dos os problemas.

Quando alguém de nosso grupo pergun-
tou a um cubano que lhe propunha fazer câm-
bio negro, houve esse diálogo: 

— Companheiro, você não é revolucioná-
rio? Por que faz câmbio negro?

 E o adolescente:
— Sou revolucionário sim, mas quero 

comprar um jeans e videocassete. 
Hélio Pellegrino estranhou que mesmo 

os loucos, na ilha, pintam quadros com estilo 
realismo socialista, bem diferente, portanto do 
surrealismo dos loucos de Nise da Silveira.

 
4.11.2010
Estou em Angra dos Reis fazendo a aber-

tura do projeto Consciência Ampla Cultural 
(organizado por Nelson Freitas com apoio da 
Ampla). Respondo a perguntas dos debatedo-
res Júlio Dinis e Victor Loureiro durante a 
exposição que estou fazendo sobre a trajetória 
de Que país é este? nesses 30 anos.

Lembrei-me de um episódio durante a di-
tadura: naquele tempo algumas cidades eram 
consideradas de “segurança nacional”. O pre-
feito era nomeado pelo governo federal. Pois 
numa cidade na Amazônia (cujo nome só pos-
so recuperar relendo meu diário) houve uma 
formatura e o estudante orador resolveu ler um 
dos meus poemas. Deu-se mal. O comandante 
militar retirou-se, o prefeito suspendeu a ses-
são. Acabou ali a formatura. 

Culpa da poesia.
Narro isto, para lembrar coisas que os 

mais jovens não sabem. Então, uma pessoa no 
auditório em Angra, que evidentemente viveu 
aqueles anos terríveis, disse “Angra também 
era uma cidade de ‘segurança nacional’”.

Desta vez, no entanto, a sessão não foi in-
terrompida. Pude ler poemas tranqüilamente.

2.6.1985
Me lembrando que numa casa de San-

tana do Deserto há poucos meses, constatei 
algo sobre a psico-sociologia mineira. Mauro 
Campos e Gilse têm uma fazenda ali perto e 
me levaram a uma típica casa mineira colo-
nial, restaurada. Há um quarto de hóspedes 
para os viajantes. Mas esse quarto não tem 
janela. E só tem uma porta. A chave fica com 
o proprietário da casa. Isto é uma prevenção: 
para o hóspede não deflorar as jovens ou 
assassinar alguém. Lenda? Seja como for, o 
quarto das moças dava porta para o quarto 
do casal: assim evitavam (dizem) que elas 
fugissem ou alguém ali penetrasse na alcova 
(ou nelas).

dossiê H
Ismail Kadaré
Trad.: hildegard feist
Companhia das letras
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INÉDITO • Poemas de Robert Walser • 30

A crônica, como a literatura em 

geral, é ainda mais importante hoje 

do que antes. Para tirar as pessoas 

do trabalho. Para fazê-las olhar um 

pouco pro lado e pra dentro.”

ANTONIO PRATA • 4/5
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I
mpossível falar de Joaquim Manuel de Ma-
cedo e não lembrar de A moreninha. Foi 
seu primeiro romance publicado — romance 
que o tornou célebre e deu o tom de toda a 

sua ficção posterior.
Macedo foi um escritor essencialmente cario-

ca. Embora não tenha se ocupado dos escravos e 
dos mais pobres, havemos de convir que uma per-
sonagem “moreninha” tem um significado muito 
expressivo, se contraposta a tantas musas louras e 
pálidas que apaixonavam os poetas de então.

O senso nativista do romance não se esgota 
nesse detalhe: temos a descrição do quadro natu-
ral e do quadro de costumes; Carolina, a moreni-
nha, parece reproduzir o enredo amoroso de uma 
suposta lenda tupi; e há em todo o texto uma vela-
da malícia muito brasileira (como na cena em que 
o protagonista Augusto entra no quarto das moças 
e se esconde debaixo da cama).

Essas travessuras, contudo, não tiram a pu-
reza e a candura das personagens. Aliás, quando 
releio os romances de Macedo, tenho a sensação 
de estar diante das obras mais surrealistas — para 
não dizer inverossímeis — da literatura brasileira: é 
muita moça virgem, muita mulher fiel, muito amor 

eterno, para um cenário como o rio de Janeiro.
Por isso é que o grande Macedo, para mim, não 

é dos romances, mas o da crônica urbana. E, nesse 
plano, poucos livros do século 19 foram tão saboro-
sos como as Memórias da Rua do Ouvidor.

O livro começa com uma tese brilhante: a 
de que o primeiro nome da rua marcou definiti-
vamente seu caráter. Com efeito, a Rua do Ouvi-
dor foi inicialmente conhecida como a do desvio 
do mar. Era, na prática, um desvio da Rua Direita 
(atual Primeiro de Março). A rua, assim, nasceu 
para o desvio, para o desvio do que é direito — en-
fim, nasceu para ser o símbolo e a síntese espiritu-
al da cidade (e essa última afirmação já é, natural-
mente, um pouco minha).

O relato é meio ficcional, meio histórico. Macedo 
diz que colheu tradições em “velhos manuscritos” que 
só poderiam existir na biblioteca de Jorge luis Borges.

Mas as histórias são curiosíssimas, como a de 
Aleixo Manuel — morador célebre que por certo 
tempo deu seu próprio nome à rua. Tendo inte-
grado uma das expedições punitivas contra os ta-
moios, Aleixo capturou uma índia mestiça, filha de 
um francês, e se envolveu numa disputa com dois 
fidalgos raptores de mulheres.

Há o caso do ajudante de sala do vice-rei, 
que tentou desonrar uma menina e foi confundido 
com um lobisomem. Há o do marquês do Lavradio 
e do tenente Amotinado — um dos mais antigos 
capoeiras do rio de Janeiro. Segundo Macedo, o 
marquês andava à noite, disfarçado, sob proteção 
do capoeira, para seduzir mulheres — até tentar 
entrar na casa do próprio tenente. Essa história, 
aliás, lembra muito as de Harun al-Rachid, nas 
Mil e uma noites.

Há casos ligados à inconfidência mineira e à 
personagem do Belo Senhor, malandro que foi preso 
por falsificar um testamento e que fugiu da cadeia fal-
sificando o próprio alvará de soltura. Como se vê, o 
Rio das Memórias é bem diferente do dos romances.

As Memórias da Rua do Ouvidor foram 
publicadas por muitas casas editoriais. Os pre-
ços, por isso, variam muito. A edição da Ediouro 
é a mais barata, quase sempre inferior a R$ 10,00. 
Por R$ 50,00 em média se adquire um exemplar 
da Companhia Editora Nacional, integrante da fa-
mosa e cara coleção Brasiliana. Nesse caso, é me-
lhor comprar todo o Macedo cronista, reunida pela 
Casa da Palavra em O Rio de Joaquim Manoel 
de Macedo, que ainda está em catálogo.

realizaçÃo

lEi 8.313/91 (lEi RouanEt)

programa nacional de 
apoio à CultuRa (pRonaC)

Editora
Letras & Livros

patrocínio

apoio

DE CARA 
NOVA
Em novo projeto gráfico, a 
editora Record reedita obras 
de Gabriel García Márquez, 
mesclando elementos 
modernos com clássicos. Os 
primeiros títulos a passar pela 
remodelação são: Do amor 
e outros demônios; A 
incrível e triste história da 
Cândida Erêndira e sua avó 
desalmada; O general em 
seu labirinto; e Ninguém 
escreve ao coronel.

CASA NOVA
Em maio, Luiz Ruffato publica 
seu primeiro livro inédito 
pela Companhia das Letras, 
desde que deixou a Record. 
Trata-se do romance Flores 
artificiais, cuja trama traz 
o engenheiro Dorio Finetto, 
consultor do Banco Mundial, 
narrando histórias recolhidas 
pelo mundo. A Companhia 
também reeditará De mim 
já nem se lembra (2007), já 
publicado em Portugal e Itália.

ESTAçãO DA 
CRIAçãO
Em março, a Estação das 
Letras oferece vários cursos 
de criação literária. Em 
destaque: oficina do romance, 
por Carola Saavedra, com 
início dia 10, sobre questões 
teóricas e técnicas, valendo-
se da análise de obras como 
Dom Casmurro, Vidas 
secas e Anna Kariênina; 
oficina da crônica, por Felipe 
Pena, a partir do dia 31, com 
a proposta da produção de 
uma crônica por aula e a 
análise de escritores brasileiros 
desde o século 19; e as aulas 
voltadas à escrita criativa, 
por Silvia Carvão, a partir 
do dia 13. A programação 
completa e informações no site: 
estacaodasletras.com.br.

MORRE MAVIS GALLANT
Renomada contista, Mavis Gallant morreu aos 91 anos, em Paris, cidade 
que habitou por mais de meio século. Nasceu em Montreal, Canadá, em 
1922, e desde cedo ambicionava viver na capital francesa. Ela não só 
conseguiu, como a mudança para a Europa foi acompanhada do desejo 
de viver somente da escrita, o que também aconteceu. Mavis publicou seu 
primeiro conto na revista The New Yorker em 1951, começando, assim, uma 
carreira que lhe renderia mais de cem publicações na revista americana, dois 
romances e vários livros de contos, gênero ao qual mais se dedicou. 

MARy
SHELLEy 
INÉDITO
A autora do aclamado 
Frankestein ganha tradução 
inédita no Brasil. Em março, 
a Graphia lança Maurício 
ou A cabana do pescador, 
publicado originalmente em 
1820 e inacessível até a década 
de 1970. O livro, dedicado a 
jovens leitores, apresenta o garoto 
Maurício lidando com a morte 
de um pescador que o abrigou 
em momento de dificuldade. A 
edição traz ilustrações de artistas 
contemporâneos da autora, entre 
eles William Turner, considerado 
um dos mais representativos 
pintores ingleses do século 19.

POESIA 
ITALIANA
Em março, a universidade Federal 
de Santa Catarina realiza um 
colóquio internacional (português 
e italiano) para debater o que está 
sendo chamado de arquivo poético 
do novecento italiano. As palestras 
em italiano serão acompanhadas 
de tradução simultânea para o 
português. O evento acontece no 
Centro de Comunicação e Expressão, 
na uSFC. As inscrições podem 
ser feitas até 16 de março pelo site 
potencialidadesdapoesiaitaliana.
blogspot.com.br.

divulgação

NA MADEIRA
De 17 a 23 de março, o Teatro Municipal Baltazar Dias será palco da 
quarta edição do Festival Literário da Madeira, na cidade portuguesa 
Funchal. dentre os já confirmados, dois são brasileiros: luiz ruffato e 
a cantora Adriana Calcanhotto, que apresentará o aclamado espetáculo 
Olhos de onda. Gonçalo M. Tavares, há muito esperado no evento, 
também é um dos autores confirmados.

divulgação
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O círculo e a travessia
Na poesia de adélia prado, sente-se uma alegria madura, de quem sabe que a vida não cessa de ser um risco e uma incógnita

:: PErON rIOS
 JABOATãO dOS GuArArAPES – PE

E
m seu mais recente livro, 
Miserere, Adélia Pra-
do reúne 38 poemas em 
quatro segmentos, apre-

sentando já no pórtico a clave re-
ligiosa sob a qual sua poesia pulsa 
(o título, palavra de misericórdia 
que o Salmo 51 acolhe, sugere esse 
espírito clemente e rogativo). Dois 
aspectos — um renovador e outro 
iterativo — não escaparão a quem 
acompanha sua escrita: primeiro, 
a conhecida vertente metalinguís-
tica não estanca (Pontuação bem 
o ratifica), mas seguramente flui 
em filete, amortecida. depois, com 
presença maciça da primeira pes-
soa em seus versos, Adélia continua 
divergindo da considerável rare-
fação do sujeito, flagrante em boa 
fatia da poesia contemporânea. Pa-
ralelamente a isso tudo, uma infor-
mação discreta e essencial: a capa 
elaborada por Diana Cordeiro traz 
o batismo da obra subordinado, em 
visibilidade, ao nome da autora. A 
disposição espacial revela a cristali-
zação canônica da escritora, já que 
sua reputação importa mais, como 
estratégia conativa, do que o pró-
prio título que por ora se publica. 

A busca ascética da pureza é 
novamente motivo caro à poetisa, 
e não surpreende, portanto, seu 
leitor assíduo. E mais uma vez a 
plenitude não se traduz em privar a 
carne, sagrada, da libido que a dis-
tingue — o que já assinalava o poe-
ma Entrevista, de O coração dis-
parado. Como se sabe, a autora 
solicita recursivamente a urgência 
do desejo, mesmo que seja a orgia 
de ouro e açúcar, de Distrações no 
velório. E isto, é imperioso lem-
brar, não supõe exclusão de san-
tidade, o que Octavio Paz bem es-
clarece (A dupla chama: amor 
e erotismo): se a árvore quer 
alcançar o céu, é na terra todavia 
que suga o alimento. A cerrada 
dialética pode ser captada, ainda, 
pela dicção de Hilda Hilst: “Nem 
é justo, Dionísio, pedires ao poe-
ta// Que seja sempre terra o que 
é celeste/ E que terrestre não seja 
o que é só terra” (Ode descontínua 
e remota para flauta e oboé. De 
Ariana para Dionísio). O credo da 
contemplação imaterial se dissolve 
desde o início de Miserere, em 
condensada urdidura literária. Se 
no referido Salmo 51 o cristão pro-
mete purificar-se num branco mais 
limpo que a neve, o primeiro poe-
ma da obra recupera o logos num 
claro dueto com os irmãos Grimm. 
Aqui, ao pedir que o desejo cante 
(“O corpo quer existir,/ dá alarmes 
constrangedores”), Adélia parece 
dar uma piscadela maliciosa: fren-
te à beleza que agora guardam em 
casa, “é evangélico que trabalhem 
cantando/ os anõezinhos da his-
tória” (Branca de neve). De fato, 
apenas certa sublimação santíssi-
ma impediria os homenzinhos de 
“conhecer biblicamente” a hóspede 
deslumbrante.

Extensão dessa volta sem 
remorso à matéria, a poetisa mi-
neira reedita a visão de mundo de 
Alberto Caeiro, para quem a sen-
sibilidade imediata e rústica deve 
suplantar todo requinte sem tem-
peratura: “e mais vale para mim 
vê-lo cuspir no rio/ que esse seu 
verso doente” (A paciência e seus 
limites). Lidos em chave alegórica, 
os textos de Adélia Prado, longe de 
confirmar a assepsia religiosa, se 
entrelaçam para elaborar, de certo 
modo, uma paródia bíblica: Sacra-
mental ensina o quanto a recusa 
da vida, o seu desperdício nAque-
le que a entregou para largo usu-
fruto, constitui objeto de perdão e 
“miserere”: “Ó Deus, perdoai-me 
o equivocado zelo em Vos servir,/ 
o não tomar cerveja por orgulho/ 

de ser a mãe perfeita dos viventes”. 
Ou, como vemos em Inconcluso, 
Adélia implode a polaridade entre 
carne e espírito e audaciosamente 
aspira às frutas. Aqui, a Escritura 
se inverte: quando aqueles que as 
experimentam ganham admiração 
divina, já não terão perdido o Pa-
raíso: “Desde agora, pensei, basta 
dizer/ ‘os açúcares das frutas’/ e o 
jardim se abrirá/ sob o mesmo po-
der da antífona sagrada” (Pomar). 
Em certos instantes, o abandono 
caeiriano da especulação, sempre 
a favor do sensorial (louvado em 
texto homônimo de Bagagem), 
serve positivamente para equalizar 
o pendor filosófico da obra, con-
forme vislumbramos em Quarto 
de costura: “Enfadei-me, saudosa 
de carne e ossos,/ acidez de san-
gue e suor./ O que deveras exis-
te nos poupa perturbações”. Por 
outro lado, em casos como esse, 
o poema se justifica pouco na es-
fera meditativa, já que elide a po-
tencial complexidade interrogante 
(afinal, o que deveras existe? Eis 
a razão primária de um desespero 
ontológico). E vale lembrar ainda: 
foi sob um tal diapasão que Adélia 
outrora reduziu (Com licença poé-
tica), através de certo revanchismo 
ideológico, o alcance reflexivo de 
Drummond. Se, em Poema de 
sete faces, ele atribui ao homem 
enquanto metonímia da espécie 
os desacertos com o mundo, ela 
converte a perplexidade gauche da 
humanidade num inverossímil mal 
de gênero.

  
a divina commedia 
de adélia
Ao contrário de certa lamen-

tação renitente, sente-se em Adé-
lia Prado uma alegria madura, de 
quem sabe que a vida não cessa 
de ser um risco e uma incógnita, e 
que mesmo a memória recupera o 
vivido pelo ângulo afetivo da recor-

dação e da singularidade — o que, 
necessariamente, resulta em ação 
inaugural. Em outros termos: ne-
nhuma experiência suprime, como 
rede de segurança, o sofrimento 
previsto, e na escrita toda lembran-
ça é revivida como epifania: “Apro-
veito e para meu descanso/ armo 
com elas [crianças] um pequeno 
circo./ Não temos proteção para o 
que foi vivido,/[...] Não perturbes 
inocentes, pois não há perdas/ e, 
tal qual o novo,/ o velho também 
é mistério”. Adélia Prado também 
entende que a iluminação divina, 
em sua plena força, é interdita à 
frágil matéria de que somos feitos 
e só serviria para desintegrá-la, em 
inevitável resgate do espírito. Pás-
saros e flores, poderosos fractais da 
beleza de Deus, já seriam, portan-
to, um júbilo e um sismo. Por isso, 
“de tempestades, [Deus] só mostra 
o começo e o fim” (O Pai). 

Apesar de seu valor intrín-
seco preclaro, o livro não deixa de 
emitir, circularmente, um efeito de 
déjà vu, em relação à obra poética 
da autora. Em contrapartida, se os 
temas vez por outra se anquilosam, 
imagens e processos pretendem 
renová-los — travessia. É nessa 
corda tensa entre a clausura e o 
movimento que Miserere tenta se 
equilibrar. Querendo esquivar-se, 
por exemplo, à banalidade de re-
memorar o passado, Adélia perfila 
o homem segundo o olhar prospec-
tivo do infante. É quando a criança 
impõe à fragilidade do adulto a sua 
implacável inquisição, a filogenéti-
ca censura filial (Uma pergunta). 
Ou, ingênua, vê lúdico o que, ri-
gorosamente, é melancólico. Com 
desoladora imagem inicial, o po-
ema Avós resulta, disso, uma fina 
ilustração: “Minha mão tem man-
chas,/ pintas marrons como ovi-
nhos de codorna./ Crianças acham 
engraçado/ e exibem as suas com 
alegria,/ na certeza — que também 

já tive —/ de que seguirão imunes”. 
no fim das contas, é preciso 

perceber que esse erotismo religio-
so e salvífico de Adélia Prado só se 
realiza plenamente quando a carne 
se faz verbo — o que os textos sa-
grados, de elevado teor literário, 
sempre nos ensinaram: o deleite do 
significante constitui a porta prin-
cipal do templo em que repousa e 
luz a poesia. Em A falta que ama, 
de O coração disparado, Adélia 
já mostrava ser assim a relação de 
sensibilidade com a língua: “Nunca 
fui em Belo Vale,/ mas amo esta ci-
dade/ porque meu pai passou nela, 
em romaria,/ e voltou falando ‘Belo 
Vale, porque Belo Vale’,/ este som 
de leite e veludo”. Importa menos 
a cidade enunciada pelo pai do que 
o próprio ato enunciativo, seus fo-
nemas líquidos afogando, extática, 
a ouvinte. Mas foi no desconheci-
mento dessa hierarquia que muito 
já se discorreu sobre o erotismo 
sacralizado — em boa medida evi-
dente — da poesia de Adélia. No 
entanto, é exatamente pelo investi-
mento formal, no desfrute do cor-
po linguístico ou da cópula verbal, 
que o assunto da libido ganha vida 
e transparência. Por isso a poetisa 
inveja “os gênios, sim, os que di-
zem: eis a forma nova, fartai-vos./
[...] Se pudesse entender: o Filho 
de Deus é homem./ Mais ainda: o 
Filho de Deus é verbo [...]”. A es-
crita de Adélia Prado não pode, 
ingenuamente, ser absorvida como 
uma mera confissão daquilo a que 
o coro social a obriga, enquanto 
mulher, a silenciar. Diríamos que, 
antes de tudo, a literatura se ca-
racteriza por uma efusão vigilante, 
para a qual o investimento na lin-
guagem assoma como instrumento 
indispensável. E a atenção formal, 
em Miserere, é o que ainda onera 
e valoriza individualmente a obra 
(em larga escala redundante no 
respeitável conjunto da autora). 

Dado sem dúvida notável: sob 
esse rigor estrutural, as seções do 
livro, em nada aleatórias, parecem 
constituir uma commedia, um per-
curso de redenção pela palavra, que 
as epígrafes ajudam a mapear. Sarau 
expõe, em sua atmosfera noturna, 
uma modulação hedonística inicial, 
incólume às angústias do espírito: 
“Ó meu corpo, protege-me da alma 
o mais que puderes” (epígrafe das 
Notas íntimas de Marie Noël). Em 
seguida, vislumbram-se a contrição 
e a relação barroca da consciência — 
partilhada por alegria e querência de 
salvação: “Nossos pais esperaram em 
vós e os livrastes. A vós clamaram e 
foram salvos” (trecho recuperado do 
Salmo 21). Por fim, percebe-se um 
regozijo leve e sublimado, que limpa 
as tribulações na coragem medita-
tiva: “A figueira já começa a dar os 
seus figos e a vinha em flor exala os 
seus perfumes” (Cântico dos cânti-
cos). Rigorosamente, a trilha é cristã: 
após o júbilo sem peso, um mergu-
lho catagógico no mistério metafí-
sico, ao qual se sucede a retomada 
anagógica de quem soube das culpas 
arredar-se, depositando-as no Alu-
vião. Há, desse modo, uma espécie 
de travessia rosiana para uma leitura 
fenomenológica da vida: “Mudam 
de galho as três [aves],/ uma licença 
pra eu também me mover/ e escapar 
como as rolas/ da perfeição de ser” 
(Do verbo divino). 

Em outros termos: o viver 
acontece no movimento, no saber-
-se imperfeito e cambiável; mas 
também no gregarismo, no religa-
re que combate o que o diabollum 
separa (O que pode ser dito). A 
existência, miséria enriquecida 
pelo sonho, é incompatível com a 
hipostasia mortificante ou com a 
solidão altiva dos seres completos. 
Mas todo poeta deve dizê-lo em 
linguagem cinética e lustral, guia e 
antídoto contra a paralisia circular 
de seus infernos.

a autora
adélia prado

Nasceu em divinópolis 
(MG), em 1935, onde reside 
até hoje. Sua formação é 
em Magistério e filosofia. 
Estreou em 1976, com 
bagagem. Ganhadora dos 
mais importantes prêmios 
literários brasileiros, é 
autora também de contos, 
crônicas e romances. Sua 
obra está traduzida para o 
inglês, espanhol e italiano.

miserere
Adélia Prado
record
94 págs.

AdélIA PrAdO POr fábio abREu
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N
ada mais belo para um 
escritor do que uma 
página em branco, 
seja ela de papel ou de 

Word. E nada também mais desa-
fiador. Sem que o artista perceba 
com clareza esse dilema, duas for-
ças antagônicas se digladiam em 
sua mente no momento em que ele 
decide encarar um novo trabalho: 
de um lado, a solidez da tradição, 
construída e esmerilhada ao longo 
dos séculos, que não pode e nem 
deve ser menosprezada; do outro, 
a volatilidade da imaginação que 
desconhece qualquer regra ou limi-
te, e sabe-se que não existe liberda-
de maior do que aquela que a arte 
proporciona. Os dois extremos são 
sempre indesejáveis  o principal ví-
cio do primeiro é o academicismo; 
o do segundo, o hermetismo — e 
tão mais bem sucedida será uma 
obra literária (e de resto qualquer 
obra de arte) quanto melhor o au-
tor conseguir equilibrar essas duas 
forças. Não é um exercício fácil — 
se assim fosse, bons livros dariam 
em árvores, e muitos são os exem-
plos de autores que escreveram vá-
rias obras sem grande destaque até 
chegar num único título que imor-
talizou seu nome —, mas algo que a 
prática e a persistência vão sem dú-
vida alguma conseguir aprimorar.

No início, a tendência é voar 
acima do teto recomendável, nem 
sempre com resultados satisfató-
rios, uma ousadia que tem a ver 
mais com um impulso criativo ain-
da indomado do que com os riscos 
conscientemente assumidos que 
só a maturidade vai ensinar. Mes-
mo assim, o frescor da novidade 
desculpa eventuais deslizes a ele 
associados e jamais deixará de ser 
um dos principais propulsores da 
literatura.

Na folha de rosto de Desnor-
teio, primeiro romance de Paula 
Fábrio — vencedor do prêmio São 
Paulo de Literatura 2013 na cate-
goria Autor Estreante —, encontra-
mos uma Breve Nota da Autora:

A história deste livro foi-
-me chegando devagarzinho, em 
fragmentos, lembranças entre-
cortadas. Inspirada em histórias 
de família, misturada a ficções; 
esses desvios costumeiros de quem 
se dispõe a escrever não os fatos, 
mas impressões.

Para além do inusitado de a 
nota vir num espaço via de regra 

desnorteio: só no título
romance de estréia de paula fábRio, vencedor do prêmio São Paulo de literatura, é construído com invejável sutileza

inadequado para abrigar esse tipo 
de adendo, seu teor é de pronto 
motivo de apreensão para o leitor. 
Pode a autora estar muito segura 
daquilo que pretende, mas a pres-
sa de querer anunciá-lo por pouco 
não a faz colar na capa sua inten-
ção, ou está titubeante, escreveu 
alguma coisa que talvez seja um 
romance, teve a sorte de conquis-
tar um editor e conseguiu publicar 
seu opúsculo envolto numa boni-
ta roupagem. Observe-se como a 
nota pode ser lida como um mero 
exercício de retórica: quem escreve 
sabe muito bem que uma história 
costuma chegar ao escritor exata-
mente dessa forma, devagarinho, 
fragmentada, mesclada a lembran-
ças; cabe a ele organizar tudo, com-
pletar com a ficção as eventuais la-
cunas e moldar essa massa quase 
nunca inteligível em algo que faça 
sentido. Talvez a parte mais sofis-
ticada, e o sonho de consumo de 
muito escritor, é o que encerra a 
última frase: a intenção de privi-
legiar as impressões mais do que 
os fatos. A conquista do São Paulo 
de Literatura, contudo, indica que 
Paula Fábrio conseguiu convencer 
pelo menos um segmento tarim-
badíssimo de leitores e que não se 
deixa enganar tão facilmente, esse 
que lhe deu a vitória.

Desnorteio vem numa edi-
ção caprichada, quase artesanal em 
sua tiragem de 500 exemplares. O 
projeto gráfico de leonardo Ma-
thias inclui capa dura com ilustra-
ção em tons neutros que aparece 
repetida em p&b no miolo, título 
em vistoso branco, com as letras 
de cabeça para baixo, único toque 
de exagero numa concepção onde 
predominam os muitos detalhes 
em preto. O miolo, de enxutas 140 
páginas, está impresso em papel 
pólen de gramatura privilegiada, e 
a tipografia limpa e elegante é mui-
to confortável à leitura.

inegÁveis virtudes
Mas certamente não foi ape-

nas a bela apresentação de Des-
norteio o que lhe rendeu tão co-
biçado prêmio, e aí entra o texto 
e suas inegáveis virtudes. Em pri-
meiro lugar, Paula Fábrio é fiel, da 
primeira à última página, ao que 
anuncia de forma tão atabalhoada 
em sua Breve Nota. O livro abre 
com um capítulo intitulado Balan-
cete, onde um narrador indefinido 
em primeira pessoa começa a ca-
tar suas reminiscências, divaga, 
conversa consigo mesmo, como a 
buscar o fio da meada que o levará 
a uma história pessoal. Seguem-se 

capítulos curtos e sempre ágeis que 
todavia nunca entregam comple-
tamente o que o leitor quer saber. 
Aos poucos, sem preocupação al-
guma com a cronologia dos fatos 
e alternando as cenas de forma 
aleatória, vai surgindo sutilmente 
a trama: o cenário é Sorocaba, no 
interior paulista; a época, os anos 
1970-80; os personagens, uma fa-
mília de poucas posses, pai domi-
nador e mãe submissa, como tan-
tas e tantas que existiram (e ainda 
existem) espalhadas pelo Brasil, à 
mercê de falsos milagres econômi-
cos e de planos estapafúrdios que 
só fizeram agravar ainda mais a 
desigualdade social histórica des-
te país. Seis filhos, três homens e 
três mulheres. As moças progri-
dem, uma mais do que as outras, 
mudam-se, casam, têm filhos e 
conquistam uma existência con-
siderada normal, pelo menos na 
aparência. Já os três rapazes deci-
dem ficar morando na decadente 
casa da família, empobrecem mais 
e mais a cada dia e acabam viran-
do mendigos. A miséria chega a tal 
ponto que, numa cena triste e em-
blemática do abandono a que foram 
entregues, um deles aplaca a fome 
roendo pedaços das telhas de barro 
do casebre. Não menos eloqüente é 
a situação daquele que vive tranca-
fiado num cubículo amaldiçoando 
as mulheres e extravasa sua miso-
ginia contra uma indefesa boneca, 
que acaba com as pernas amarra-
das e sepultada no quintal. Ou a do 
cantor, que poderia ter tido melhor 
sorte na vida, não tivesse desistido 
de tentar e passasse a cheirar álcool 
de um galão guardado sob a cama.

Entender como os irmãos 
Oliveira, Rodolfo (o Dôrfo), Miguel 
e Benévolo (o Bené), personagens 
banais e semelhantes a tantos ou-
tros que vivem em nosso entorno, 
puderam chegar a tal nível de de-
gradação é um desafio que trans-
cende os limites da história para 
propiciar uma visão quase socio-
lógica do Brasil que submergiu do 
regime dos generais e da crise ge-
rada pelos sucessivos choques eco-
nômicos heterodoxos num passado 
não tão distante e que ainda provo-
ca arrepios em quem viveu aquele 
período negro e desesperançado. 
Se eles tomaram a decisão de se 
tornar mendigos, como é sugeri-
do, se isso foi mera consequência 
de outra decisão, a de não lutarem 
com mais empenho contra todo o 
elenco de adversidades que tive-
ram de enfrentar, ou ainda se algu-
ma deficiência intelectual sonegou 
deles o progresso ao qual todo filho 

do povo abençoado por Deus tem 
direito, essa é de resto uma questão 
imprescindível em qualquer estudo 
sobre a realidade brasileira. Se pelo 
menos um dos irmãos tivesse nas-
cido com um talento especial para 
brincar com a bola, a sorte de to-
dos os três poderia ter sido outra, e 
muito sociólogo renomado sorriria 
e piscaria um olho ao ver mais uma 
vez sua teoria ser comprovada.

inveJÁvel sutileza
Desnorteio, porém, não 

tem nada de didático ou panfle-
tário, nem pretende ser uma obra 
ensaística. O que ele traz é a re-
produção fiel de uma realidade há 
pouco vivida e cujas marcas ainda 
estão muito presentes no coti-
diano brasileiro, construída com 
invejável sutileza, mas que, na 
estrutura algo fluída proposta por 
Paula Fábrio, serve apenas para 
dar alguma sustentação ao con-
flito principal do romance. E aqui 
entra o fator humano a comandar 
o espetáculo, o que não significa 
expressar inquietações ou dramas 
existenciais, mas pouco a pouco ir 
se fechando num silêncio confor-
mado e autodestrutivo.

Os três irmãos são os prota-
gonistas e com isso ganham o pri-
vilégio de terem as iniciais de seus 
nomes grafadas com letras mai-
úsculas, assim como um ou outro 
personagem que merecem esse 
destaque por outras e talvez di-
ferentes razões. Todos os demais 
nomes próprios são grafados com 
iniciais minúsculas, um atentado 
à gramática que visa a satisfazer 
tão somente a um capricho auto-
ral sem nenhuma conseqüência a 
não ser propor ao leitor um jogo 
de adivinhação do porquê dessas 
diferenças. (A bem da verdade, a 
explicação está reservada para a 
última página, mesmo assim não 
deixa de ser um capricho.) Numa 
narrativa já fragmentada, tudo 
o que desvie a atenção do leitor 
é pouco ou nada recomendável. 
Aliás, os melhores momentos do 
livro surgem quando Paula Fábrio 
engrena uma das várias histórias 
secundárias, que conduz com um 
discurso limpo, sutil e sempre 
muito bem estudado. Quando ela 
narra sem compromisso o que tal-
vez ache menos importante, aí é 
que seu texto cresce e brilha mais.

Paula Fábrio estréia com ta-
lento, ousadia e um prêmio impor-
tante para chancelar suas convic-
ções literárias. O caminho já está 
traçado, basta perseverar nele. O 
resto, só o tempo fará.

a autora
paula fábRio 

Nasceu em 1970 em 
São Paulo. formada em 
Comunicação Social, 
atuou como redatora de 
publicidade. No campo 
literário, idealizou e dirigiu a 
rato de livraria, gerenciou 
o acervo da Biblioteca de 
São Paulo e atualmente 
escreve artigos para revistas 
acadêmicas. desnorteio é 
seu romance de estreia e 
mereceu o Prêmio São Paulo 
de literatura de 2013 na 
categoria Autor Estreante.

desnorteio
Paula fábrio
Patuá
141 págs.

trecHo
desnorteio

“Tudo feito como manda 

o figurino, primeiro a 

retirada da máscara 

ainda na saída do clube. 

um susto, a moça era 

dentuça. um calafrio lhe 

subiu pelas costas. Mas 

cabia terminar o que 

havia começado, e fábio 

beijou sua boca mesmo 

com receio daqueles 

dentes. A caminho de 

casa, havia um muro para 

os primeiros abraços. 

Atrás do muro, um mato 

baixo, para se levantar 

a saia. A dentuça disse 

não. Mas já estava tudo 

tão perdido que deixou 

a fome lhe subir pelas 

coxas. Para esta cena, 

bastam alguns minutos.

divulgação
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:: rodrigo Casarin
 SãO PAulO – SP

H
á diversas formas de ser 
derrotado.

No futebol con-
vencional, aquele que 

passa na televisão, as variáveis não 
são tantas. Há a derrota comum (1 
x 0 ou 2 x 1 para o adversário), as 
goleadas (a partir de três gols de di-
ferença, exceto em clássicos, quan-
do qualquer derrota — às vezes até 
o empate — soa como uma goleada) 
e a derrota doída, aquelas com vira-
da após os 40 minutos do segundo 
tempo ou em partidas decisivas. Há 
ainda detalhes como perder jogando 
bem ou sem sequer ver a bola que 
apenas dão alguma complexidade 
ao fracasso.

No futebol de rua — ou de qua-
dra, ou society, ou qualquer futebol 
jogado com os amigos — as varia-
ções de derrota vão além das já cita-
das. No tradicionalíssimo dez minu-
tos ou dois gols, ver seu goleiro ser 
repetidamente vazado em menos 
de um minuto é deprimente, prin-
cipalmente se o jogo seguinte cor-
rer ao longo de seu tempo máximo 
enquanto você espera apaticamente 
sentado na mureta. Se forem quatro 
times na quadra, então, o vexame se 
torna ainda maior — ele é sempre 
proporcional ao tempo de espera. 
Há ainda a derrota não-derrota. É 
simples: a vantagem do empate é 
do time que já está na quadra. Não 
importa que o desafiante sustente 
bravamente ao longo de dez minu-
tos o placar em branco, aquele que 
já estava ganhando que continuará 
em campo e os guardiões da defesa 
suíça voltarão para o banquinho, 
derrotados sem perder.

Na literatura também há di-
versas formas de derrotas. Às vezes, 
os livros são derrotados, às vezes, os 
leitores. Se pegarmos para ler uma 
obra e a largamos antes da página 
50 ou de completar 10% do calha-
maço, derrota vexaminosa para o li-
vro. Se lemos uma obra inteira para 
no final dizer “é uma porcaria”, der-
rota normal para o livro. Livro lido, 
entendido e leitor satisfeito é em-
pate. Se estamos encantados com o 
livro, mas não conseguimos avançar 
em suas páginas por conta de uma 
clara debilidade nossa, 1 x 0 pro li-
vro. Agora, se adoramos o que esta-
mos lendo, criamos expectativa para 
continuar a leitura e chegamos ao 
final com a impressão de que tudo 
aquilo valeu a pena, mas que ainda 
há muito para se entender da obra, 

Goleada histórica
EstRangEiRo no labiRinto, de Wellington de Melo, é um livro múltiplo com diversas histórias e muitos narradores

aí é goleada para o livro. Diferente-
mente do futebol, onde muitas vezes 
o técnico não pode ser execrado ou 
vangloriado pelo resultado de uma 
partida, quando o livro perde, em-
pata, ganha ou goleia, seu escritor 
é sim diretamente responsável por 
aquilo e merece ficar com todos os 
louros — ou receber todas as vaias.

Já havia perdido para alguns 
livros. Ulysses, de James Joyce, 
me desbancou por volta da pági-
na 300, Cem anos de solidão, 
de Gabriel García Márquez, já me 
derrotou por três vezes (nas três eu 
ainda era bastante jovem, então an-
seio por mais uma revanche). Já so-
fri algumas derrotas mais feias (um 
5 x 2, talvez) para obras de Proust 
e Dostoiévski, por exemplo. Agora, 
uma goleada como a que tomei de 
Estrangeiro na labirinto, de 
Wellington de Melo, jamais havia 
tomado. Futebol envolvente, insi-
nuante, com jogadores de caracte-
rísticas completamente versáteis, 
um olhar crítico sobre a própria 
maneira de jogar, domínio tanto 
do espaço quanto do tempo dentro 
de campo, atletas com fôlego para 
ir até a linha de fundo, voltar, ir de 
novo, dribles improváveis e inespe-
rados... Eu também estava em cam-
po e jamais me entregaria. Tentei 
jogar. Quando houve espaço, fui 
pra cima, mas o contra-ataque era 
sempre mortal. Fiz o que pude, 
mas, ao final, bastava-me bater 
palmas e admirar aquele que me 
derrotou. Não lembro exatamente 
como ficou o placar, mas era algo 
clássico, típico da copa de 1954, 
como um 7 x 3 ou 8 x 4.

as impressões 
do derrotado
Na quarta capa do livro, dicas 

que a partida seria difícil: “um juiz 
acusado de homofobia ao julgar um 
assassinato, mas que esconde um 
segredo ainda mais sombrio. um 
matador de aluguel que volta à casa 
dos pais para acertar as contas com 
o passado. uma prostituta viciada 
em crack que se vê presa em um 
labirinto de palavras” — até aí tudo 
bem, o time parece ser bom, mas dá 
pra encarar — “Vozes anônimas que 
tentam explicar a natureza de um 
livro que supostamente aprisiona 
seus leitores, usando conceitos de 
física quântica, da psicanálise e do 
ocultismo” — com essa filosofia de 
jogos é que as coisas se tornam mais 
difíceis para qualquer adversário.

Estrangeiro no labirinto 
é um livro múltiplo — palavra ideal 

para acompanhá-lo, aliás. São his-
tórias diferentes, contadas por nar-
radores (cronistas) diferentes, com 
vozes completamente distintas e 
bem caracterizadas, que se alternam 
e, de alguma maneira, compõem a 
própria história do livro. Cada tre-
cho está dentro de uma porta que 
pertence a um salão e é precedido 
por cartas de tarô. Alguns cronistas 
narram as histórias anunciadas na 
quarta capa, outros filosofam, dis-
cutem, censuram-se.

Por todas as partes, dicas e 
evidências da multiplicidade dos 
personagens. O recurso do duplo é 
amplamente explorado por Melo, 
e, em muitos momentos, remete 
às diversas possibilidades de se 
ver uma só existência, algo tratado 
magistralmente pelo italiano Lui-
gi Pirandello em Cem, nenhum 
e cem mil. A habilidade em lidar 
com esse jogo, arrisco dizer, deixa-
ria Borges e Gógol orgulhosos do 
trabalho do autor.

estrangeiro
no labiRinto
Wellington de Melo
Confraria do vento
356 págs.

divulgação

Sim, Estrangeiro no labi-
rinto é um labirinto, só que não um 
labirinto moderno e bonitinho, cheio 
de arbustos bem aparados e turistas 
sorridentes, mas daqueles com es-
pelhos que nos refletem, distorcem 
e confundem, daqueles mitológicos, 
repletos de armadilhas e charadas a 
serem desvendadas, daqueles que 
uma vez dentro, a possibilidade de 
sair é quase inexistente — sim, por-
que as páginas do livro acabam, mas 
ele continua na cabeça.

Que venham mais leituras 
da obra, diversas outras, para que 
os elementos comecem a ser real-
mente percebidos, entendidos e, a 
partir disso, explicados e debatidos. 
Creio que Estrangeiro no labi-
rinto terá uma carreira de glória 
pela frente, que será daqueles times 
com poucos torcedores, mas extre-
mamente leais e qualificados. Para-
béns pela vitória, Wellington. Sento 
na mureta e espero minha vez de 
lhe desafiar novamente.

o autor
Wellington de 
melo

é escritor e professor. 
Autor dos livros o 
diálogo das coisas 
(2007), [desvirtual 
provisório] (2008), o 
peso do medo — 30 
poemas em fúria 
(2010) e o caçador 
de mariposas (2013).
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BErNArdO CArVAlhO POr ramon muniz

:: ArThur TErTulIANO
 CurITIBA – Pr

H
á um ano e meio, escre-
vi minha primeira rese-
nha para o Rascunho: 
a obra sobre a qual falei 

era o último romance de Michael 
Cunningham, Ao anoitecer. Por 
ser um de meus autores favoritos, 
eu não ficaria satisfeito em tratar 
apenas do livro em questão: tinha 
de relacioná-lo aos quatro romances 
anteriores do autor.

Michael Cunningham é um dos 
membros fundadores da Trindade do 
C. Esta não é uma instituição ampla-
mente reconhecida — para ser fran-
co, não há provas de que ela exista 
oficialmente em outro lugar além da 
minha mente. O grupo é composto 
por três escritores cujos sobrenomes 
têm a mesma inicial. Tudo bem, não 
é apenas isso: são autores que admi-
ro, cujas obras completas quero de-
vorar; são contemporâneos, vivos e, 
melhor ainda, continuam a escrever. 
São eles: Michael Cunningham, Mi-
chael Chabon e Bernardo Carvalho.

Enquanto o último romance de 
Michael Chabon resta intocado no e-
-reader (espero que saia o quanto 
antes a tradução de Telegraph Ave-
nue), o mesmo não pode ser dito de 
Reprodução, último de Bernardo 
Carvalho, lançado ainda em 2013. 

Não só o li. Também pude, 
pela primeira vez, acompanhar a 
recepção da imprensa a um livro do 
escritor: as entrevistas com o autor, 
os comentários iniciais, a evolução 
das sinopses — das primeiras, mais 
vagas, às posteriores, mais abran-
gentes ou precisas. Costumo evitar 
tanta informação prévia, mas havia 
algo de irresistível em comparar o 
que diziam diferentes veículos de 
comunicação — o que era repeti-
do e o que era exclusivo. Além dis-
so, surpreendeu-me tanta atenção 
dada pela mídia: por um ano e meio 
acreditei que a Trindade do C esta-
va destinada a ser ignorada quando 
dos lançamentos dos novos livros de 
seus membros — “ignorada” talvez 
seja uma palavra forte demais, mas 
certamente não vi muita gente co-
memorando comigo o lançamento 
de Ao anoitecer.

Apesar de os membros da 
Trindade do C não serem muito po-
pulares, compreendi a receptivida-
de ao décimo romance de Bernardo 
Carvalho como uma mistura de re-
conhecimento pelos muitos prêmios 
já recebidos pelo autor e o fácil inte-
resse do público por um livro em que 
o escritor “parece fazer picadinho 
— com um humor convulsivo — de 
um típico personagem da nossa era: 
o comentarista de blogs e portais da 
internet”, tal como discorre a quarta 
capa do livro. Todo mundo conhece a 
figurinha: ou já viu algum comentá-
rio que fez perder momentaneamen-
te a fé na humanidade ou já escreveu 
um, mesmo que ironicamente.

Na transcrição da conversa 
ocorrida no evento Um escritor na 
biblioteca, da Biblioteca Pública do 
Paraná, Bernardo Carvalho revelou 
o seguinte sobre Reprodução, ain-
da não lançado na época:

“Tive que reescrevê-lo [o novo 
romance] muitas vezes, porque que-
ria que os personagens fossem to-
dos do mal e muito burros, mais ou 
menos o modelo dos comentaristas 
de internet. Eu queria que os perso-
nagens, todos eles, fossem como es-
ses caras que fazem comentários na 
internet, que querem se expressar, 
gente que tem idéia sobre tudo, que 
são super orgulhosos com as pró-
prias opiniões. Queria fazer um livro 
que só tivesse personagens assim, 
que todos fossem uns idiotas.”

outras vozes
Em sua fala, o escritor não 

destaca o estudante de chinês deti-
do pela Polícia Federal durante os 

aos corajosos
reproduçÃo, de Bernardo Carvalho, demandou coragem para ser escrito e pede coragem para ser lido

procedimentos de embarque para 
Pequim. Fala de personagens, o que 
deveria preparar o leitor comum 
para outras vozes a serem lidas. E 
para as que não o serão. Pois não 
encontramos no romance propria-
mente um monólogo, como anuncia 
a quarta capa, mas diálogos omissos, 
em que a voz de um dos interlocuto-
res é calada — como se fosse a grava-
ção de uma entrevista, cujo repórter 
tem um problema em seu microfone 
e só conseguimos ouvir as respostas 
dadas pelo entrevistado. 

O resultado se encontra entre 
o que o autor já havia feito na pri-
meira parte de Teatro (1998), Os 
sãos — o monólogo de um paranói-
co — e a construção por ele utilizada 
em Medo de Sade (2000) — tanto 
a falta de divisão em parágrafos do 
Ato 2 quanto os empréstimos do gê-
nero dramático do Ato 1, tais como 
o uso extensivo de diálogos e a pre-
sença de rubricas (poucas) onde o 
narrador fornece informações não 
passíveis de serem subentendidas 
pelas declarações dos personagens. 
Sobre a semelhança com Teatro, 
vejamos um trecho deste:

O paranóico é aquele que 
acredita num sentido (...) É aquele 
que vê um sentido onde não exis-
te nenhum. O paranóico não pode 
suportar a idéia de um mundo sem 
sentido. É uma crença que ele preci-
sa alimentar com ações quase sem-
pre militantes, para mantê-la de 
pé, tal é a força com que o mundo a 
contraria. O paranóico é aquele que 
procura um sentido e, não o achan-
do, cria o seu próprio, torna-se o 
autor do mundo.

Dá para reconhecer o estudan-
te de chinês na descrição, porém ele 
estaria mais para um paranóico com 
déficit de atenção. Ainda que não 
possamos avaliar em que medida 
as mudanças de assunto e o discur-
so fragmentado do personagem se 
devam às constantes interrupções 
de seu interlocutor (às quais não te-
mos acesso), ao estresse da situação 
ou — como somos levados a crer — à 
pulverização das informações na ca-
beça de alguém que lê tudo e absor-
ve muito pouco, que não consegue 
formar um discurso coerente sem o 
auxílio do wifi, essa parece ser uma 
boa forma de alcunhá-lo.

Não perguntei nada. Deduzi. 
Ela contava as coisas fora de ordem, 
eram só uns lances, assim, de repen-
te, e por isso eu nunca soube como é 
que ela veio parar aqui, nesse país, 
porque desapareceu antes de poder 
contar, no meio da lição 22 do quar-
to livro do curso intermediário.

Ele deduz demais — o que, por 
vezes, nos faz duvidar se a história 
inteira não é uma imensa teoria da 
conspiração produzida por sua men-
te (uma possibilidade bastante plau-
sível, aliás). Ele repete demais — o 
que parece ser menos uma confirma-
ção de sua posição perante os outros 
do que uma reafirmação do sentido 
do mundo, para si mesmo. Ele sabe 
demais. Ele generaliza — ele afirma 
que “todo mundo sabe” algo sete 
vezes no romance; cinquenta vezes 
ele fala em nome de “todo mundo”. 
Ele se contradiz — não é por criar 
um personagem “idiota” que Ber-
nardo Carvalho abdica da ambição 
de torná-lo complexo; há aqui e ali 
momentos em que é possível concor-
darmos com algum posicionamento 
do estudante de chinês. É sempre 
surpreendente quando nos pegamos 
concordando com um babaca, mes-
mo que seja apenas brevemente e 
num tópico muito específico.

Ler Reprodução não é uma 
tarefa das mais fáceis. Ao escrever 
um livro em “que todos fossem uns 
idiotas”, Bernardo Carvalho pro-
longa a experiência de ler um de 

tais comentaristas de internet. Se 
poucas frases de um comentário de 
blog têm a capacidade de mortificar 
quem as lê por, digamos, uma tarde 
inteira — “como é possível existirem 
pessoas que pensem assim dos dias 
de hoje?” —, imagine a sensação 
após ler mais de 60 páginas dessa 
forma de expressão, sem respira-
ção entre os parágrafos? Há, ainda, 
o agravante do estudante de chinês 
ser alguém mais velho, nascido em 
1960 — o que explica um pouco o 
jeito “tiozão” de se fazer referência à 
internet. Em sendo um adolescente, 
a imaturidade de pensamento seria 
mais facilmente perdoável. 

É um livro que demandou co-
ragem para ser escrito e que pede 
coragem para ser lido. um livro co-
rajoso para corajosos, portanto.

ligações
A leitura do novo título de um 

escritor cuja obra inteira já lemos 
não costuma ser inocente. Comigo, 
particularmente, sinto como se uma 
seção do cérebro fosse reservada 
para, em segundo plano, buscar liga-
ções com os livros anteriores duran-
te a leitura. Há um laivo de superin-
terpretação nisso, não nego. 

Entre os diversos temas re-
correntes na obra do autor, um em 
especial se destacou. Em Mongólia 
(2003), O filho da mãe (2009) e 
Reprodução há, respectivamente, 
as seguintes frases: “Não existem 
homossexuais na Mongólia”, “Qual-
quer tchetcheno a quem se fizer a 
pergunta dirá que não há homosse-
xuais na Tchetchênia” e “Não tem 
gay na China”. A princípio, acreditei 
que a ligação entre os três romances 
era óbvia: de alguma forma, o autor 
apresentava a situação de como, em 
alguns locais do mundo, a homos-

sexualidade ainda é um tabu — as 
citações acima não parecem inveros-
símeis quando lemos o prefeito de 
Sochi, sede dos Jogos Olímpicos de 
Inverno deste ano, afirmar que não 
há homossexuais na cidade.

Perguntei ao escritor, em entre-
vista para o blog Posfácio, se haveria 
um “apagamento da questão homos-
sexual em nossos dias”, ao que ele 
respondeu: “Não, acho que a questão 
homossexual está muito presente e 
muito visível, provavelmente mais do 
que em qualquer outra época. Mas, 
mais uma vez, isso não é suficien-
te para impedir que se reproduzam 
um ódio e uma violência primordiais 
contra os gays. É como se houvesse 
um ponto cego aí, como se, de novo, 
a consciência não bastasse. Eu não 
sei direito o que é. Às vezes, acho que 
pode ter a ver com a não-procriação, 
com o prazer sem procriação. O pra-
zer do outro pode ser insuportável, 
ainda mais quando não há um labor 
aí, quando o prazer é ostensivamente 
um fim em si mesmo. Mas não sei se 
é isso, é mais uma especulação”.

Não sendo uma denúncia do 
apagamento, a resposta do autor for-
çou-me a observar mais atentamente 
o contexto em que as frases citadas 
aparecem nos respectivos roman-
ces. A sobre a Mongólia é proferida 
por um guia local; a da Tchetchênia 
também parte de uma opinião dos 
tchetchenos, segundo o narrador em 
quem confiamos. A grande diferença 
da frase que há em Reprodução é 
que ela é pronunciada pelo estudante 
de chinês — alguém que nunca foi à 
China, que ainda não entende direi-
to o chinês (por mais que o estude há 
anos) e que profere generalizações a 
respeito do que “todo mundo sabe”. 
Um paranóico com déficit de atenção.

O autor parece acenar para 
o leitor que já leu outros de seus li-
vros — “olha, estou usando uma 
construção semelhante às que há em 
Mongólia e O filho da mãe!” —, 
mas talvez esteja tentando nos ensi-
nar a sermos mais críticos a respeito 
do que lemos na internet, a fonte de 
todas as informações proferidas pelo 
estudante de chinês. Ele se une aos 
Arctic Monkeys para dizer “What do 
you know? Oh, you know nothing!”.

Por exemplo: recentemente, 
um artigo repercutiu na internet 
apontando que, como a poluição 
atingira níveis alarmantes na China, 
o governo do país teria providencia-
do que passassem a exibir o pôr-do-
-sol em imensas telas de alta defini-
ção ao ar livre. no final, descobriu-se 
que o texto fora escrito por alguém 
sem conhecimento de causa, que viu 
uma foto na internet (que retratava 
um outdoor gigante, uma interven-
ção publicitária com nenhum envol-
vimento governamental) e inventou 
a história toda. O artigo de quem 
denunciou o erro mostrou como a 
falta de conhecimento dos ocidentais 
a respeito da China nos incentiva a 
acreditar em qualquer coisa estranha 
que nos digam sobre o país.

Num mundo em que todos sa-
bem de (e têm uma opinião sobre) 
tudo, o desconhecido assusta. Mas, 
creio, ainda é preferível que saiba-
mos que nada sabemos.

o autor
bERnaRdo CaRvalho

Nasceu no rio de 
Janeiro, em 1960. Estreou 
com aberração (1993) 
e desde então tem se 
destacado como um dos 
principais ficcionistas 
contemporâneos 
brasileiros, traduzido 
para diversos idiomas.

reproduçÃo
Bernardo Carvalho
Companhia das letras
167 págs.
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INquérITO : :  luiz alfredo gaRCia-Roza

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

QUEM SOMOS CONTATO ASSINATURA DO JORNAL IMPRESSO CARTAS

• Quando se deu conta de que 
queria ser escritor?
nas minhas primeiras leituras de fic-
ção quando jovem.

• Quais são suas manias e obses-
sões literárias?
uma escrita econômica e sem orna-
mentos.

• Que leitura é imprescindível no 
seu dia-a-dia?
O jornal, durante o café da manhã, a 
filosofia e a ficção (o livro da vez ou re-
leituras) à noite.

• Se pudesse recomendar um livro 
à presidente Dilma, qual seria?
Viva o povo brasileiro!, de João 
ubaldo Ribeiro.

• Quais são as circunstâncias ide-
ais para escrever?
Silêncio e isolamento.

• Quais são as circunstâncias ide-
ais de leitura?
As mesmas da resposta anterior.

• O que considera um dia de tra-
balho produtivo?
Quantitativamente, um dia com duas 
laudas; qualitativamente, um dia com 
um bom fechamento de texto.

• O que lhe dá mais prazer no 
processo de escrita?
Vencer a barreira do esquecimento e 

encontrar a frase procurada.

• Qual o maior inimigo de um es-
critor?
A mosca.

• O que mais lhe incomoda no 
meio literário?
A autopromoção.

• Um autor em quem se deveria 
prestar mais atenção.
Cormac McCarthy.

• Um livro imprescindível e um 
descartável.
Imprescindível: Crime e castigo e/
ou Os irmãos Karamázov, de Dos-
toiévski. Descartável: Nenhum livro é 
descartável.

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

• Que assunto nunca entraria em 
sua literatura?
Minha vida particular.

• Qual foi o canto mais inusitado 
de onde tirou inspiração?
uma embalagem de papelão no canto 
de uma calçada (início de Achados e 
perdidos).

• Quando a inspiração não vem...
... Saio caminhando pela cidade.

• Qual escritor — vivo ou morto — 
gostaria de convidar para um café?
Hemingway.

• O que é um bom leitor?
Aquele que não abandona o livro.

• O que te dá medo?
O esquecimento.

• O que te faz feliz?
Ter acesso àquilo que Santo Agostinho, 
nas Confissões, chamou de “palácio 
da memória”.

• Qual dúvida ou certeza guia seu 
trabalho?
A certeza da dúvida.

• Qual a sua maior preocupação 
ao escrever?
Não deixar que o autor tome o lugar do 
narrador ou do personagem.

• A literatura tem alguma obriga-
ção?
Com a exterioridade? Nenhuma.

• Qual o limite da ficção?
A loucura.

• Se um ET aparecesse na sua 
frente e pedisse “leve-me ao seu 
líder”, a quem você o levaria?
Eu diria: “Falando comigo?”.

• O que você espera da eternidade?
Que ela não exista.

SEM OrNAMENTOS

d
esde as primeiras leituras de ficção, luiz Alfredo Garcia-roza desejava ser escritor. um dia, 
deixou um pouco de lado a vida acadêmica e mergulhou no mundo de crimes. Nascia um 
dos grandes personagens da literatura brasileira: o delegado Espinosa. A primeira aventura 
policial (o romance o silêncio da chuva, de 1996) rendeu a Garcia-roza os prêmios Jabuti 

e Nestlé. A escolha do gênero se deu por achar o romance policial muito rico ao lidar com questões 
fundamentais do ser humano — nada mais justo, afinal, para um professor universitário dedicado 
à psicanálise, com diversos livros publicados sobre o tema, como os três volumes da introdução 
à metapsicologia freudiana. Com exceção de berenice procura (2005), o delegado Espinosa 
ganhou as páginas de todos os outros romances do autor e também as ruas do rio de Janeiro, onde 
as tramas costumam ser ambientadas. fantasma (2012) é sua investigação mais recente.
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QUEM SOMOS CONTATO ASSINATURA DO JORNAL IMPRESSO CARTAS

a lua
renata Bueno
SM
23 págs.

A lua é o tema principal deste livro 
de poesia infanto-juvenil. O boi, o 
gato, o palhaço, o rei e outros são 
associados à lua em quartetos 
rimados e ilustrados. Situações 
inusitadas surgem dos versos, 
que são indicados para crianças 
a partir de seis anos. A inspiração 
foi o filho de renata, que vivia 
identificando a forma da lua em 
objetos a seu redor. As ilustrações 
em serigrafia são da autora.

tanto mar
Tatiana Salem levy
Ilustrações: Andrés Sandoval
Galerinha
40 págs.

Iniciada com o clássico “era uma 
vez”, a história apresenta Thaís em 
uma ilha muito distante e sem nome, 
onde não havia luz elétrica, televisão, 
celular e nem internet. A diversão 
era natural. quando seu pai não volta 
de uma pescaria, ela acha que as 
ondas devem trazê-lo logo. Isso não 
acontece. Thaís cresce, a luz elétrica 
chega à ilha e o mundo começa 
a se mostrar como realmente é, 
obrigando-a a tomar uma decisão.

JoÃo formiga
Gustavo roldán
Trad.: Monica Stahel
Martins fontes
60 págs.

João era uma formiga muito 
preguiçosa: em dias normais, 
tirava de seis a sete sonecas por 
dia; em dias chuvosos, até dez. 
Mas todos acabavam relevando, 
pois sua habilidade em contar 
histórias vividas por seu avô era 
magnífica. quando ele começava, 
todos paravam e escutavam os 
atos de valentia desempenhados 
por aquela que fora considerada 
uma formiga muito valente. Certo 
dia, João decide que é a horar de 
criar sua própria história e parte.

a inCRívEl sombRa 
de Jack
Tom Percival
Trad.: Mila dezan
Caramelo
32 págs.

Jack e sua sombra mágica se 
divertiam muito. Se não fosse esse 
pequeno detalhe extraordinário, 
poderia ser considerado um 
menino comum: brincava, 
estudava e ajudava em casa. 
quando a sombra começa a 
aprontar demais, Jack leva a culpa 
e eles acabam brigando. um livro 
sobre companheirismo e respeito 
pelos amigos. Os desenhos, 
feitos pelo próprio autor, ilustram 
muito bem toda narrativa.

PrATElEIrINhA

divulgação
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A SuJEIrA dE CAdA uM

meu coraçÃo 
dE pEdRa-pomEs
Juliana frank
Companhia das letras
112 págs.

:: roberta ávila
 flOrIANóPOlIS – SC

Meu coração de 
pedra-pomes, de 
Juliana Frank, é 
um romance curio-

so. Apesar de ter começo, meio e 
fim, parece mais uma seqüência 
de contos com a mesma persona-
gem principal do que um romance. 
A história principal não desperta 
muito interesse e são poucos os 
personagens do livro. As pequenas 
histórias são mais interessantes. 

Boa parte da narrativa se pas-
sa nos pensamentos de Lawanda, 
que na verdade se chama Wanda, 
mas gosta de nomes que tenham 
significado e por isso acrescentou 
ao seu nome o “La”. Faxineira em 
um hospital, ela acredita que “faz 
parte da acaralhação da vida ficar 
lutando contra a sujeira”. Essa fra-
se, que abre o segundo capítulo do 
livro, é uma das muitas grandes 
frases de Juliana Frank. Frases 
que ela solta aos montes, durante 
divagações de Lawanda (ou seriam 
divagações de Juliana?) e que são 
o melhor do livro. Juliana Frank 
parece acreditar que também faz 
parte da acaralhação da literatu-
ra escrever livros limpos, por isso 
Meu coração de pedra-pomes 
é isso. Aborda a sujeira das rela-
ções humanas, dos desejos de cada 
um. Impera no livro a soberania da 
vontade e do extraordinário sobre 
a razão e o comum. Por isso mes-

mo, Lawanda é louca. Não é inco-
erente, nem incapaz de conviver 
em sociedade, mas é considerada 
louca pelo psiquiatra, toma re-
médios e encontrou seu emprego 
pelo sistema de cotas do governo. 
Esse detalhe das cotas do governo 
é muito irônico porque em muitas 
empresas parece que de fato existe 
uma cota (generosa) de gente lou-
ca. Ao mesmo tempo, personagens 
como Vandercília, a dona da pen-
são onde mora Lawanda, talvez 
seja ainda mais louca do que ela, 
mas é uma louca religiosa, do tipo 
bem visto em sociedade. 

Essa reflexão sobre o que é a 
loucura permeia todo o livro e tra-
ça um paralelo interessante com O 
alienista. Se no livro de Machado 
de Assis existe uma mobilidade 
que permite que o julgamento so-
bre quem é louco mude conforme 
o desenvolvimento da narrativa, 
Juliana Frank coloca a loucura 
como uma forma de opressão que 
cai apenas sobre Lawanda, não 
importando as maluquices dos de-
mais personagens.

A opressão sob Lawanda é tão 
grande que lembra Macabéa, perso-
nagem de A hora da estrela, de 
Clarice Lispector. As duas persona-
gens têm a mesma idade, 19 anos, 
as duas têm uma tia benfeitora que 
lhes arranjou o emprego e as duas 
moram em pensões. As semelhan-
ças entre elas, no entanto, param 
por aí. Macabéa é conformismo, é a 
aceitação das coisas como elas são 

e pronto, é a falta de imaginação e 
malícia em pessoa. Já lawanda é 
extremamente imaginativa, cheia 
de respostas dadaístas e conceitos 
únicos como o de que as pessoas 
deveriam poder hibernar e que se-
ria normal acordar e ter mudado de 
idéia totalmente sobre determinado 
assunto. De fato, é assim que a ca-
beça dela funciona. Depois de tanto 
querer que seu amante, José Júnior, 
deixasse a mulher para ficar com ela, 
quando ele faz isso ela não o quer 
mais, assim sem mais nem menos. 
Além disso, se qualquer um poderia 
tirar proveito de Macabéa, Lawanda 
não tem vergonha de se aproveitar 
dos doentes do hospital para conse-
guir uma grana extra e nem tem pu-
dores de fazer José Júnior lavar suas 
roupas, já que ela detesta fazer isso, 
mesmo sem ter a menor intenção de 
ficar com ele novamente.

O livro também tem pontos 
de vista interessantes sobre traba-
lho e tempo. No mundo árido em 
que vive Lawanda, moradora de 
São Paulo, ela se considera uma 
procrastinada que ignora o calen-
dário gregoriano e chega todos os 
dias pontualmente atrasada ao 
trabalho. Para a moça, a memória 
é uma coisa seletiva, com um fun-
cionamento tão obscuro quanto 
seu cérebro, e o esquecimento está 
relacionado ao não-amor: “Sem ro-
mance as pessoas se tornam esque-
cíveis. E o ser humano só não é in-
suportável numa situação: quando 
nos apaixonamos por ele”. 

Apesar de ser faxineira, os 
pensamentos de Lawanda sobre 
seu trabalho com certeza são apli-
cáveis a muitas profissões e profis-
sionais. Seja pela falta de vontade 
que ela tem de executar seu traba-
lho, seja pela maneira como ela vê 
seus afazeres como uma batalha 
que nunca será vencida, ou por há-
bitos estranhos, como conservar 
um pouquinho de sujeira onde nin-
guém vê, ou mesmo pelo desgosto 
que tem de seu avental, já que ela 
se considera muito mais bonita do 
que ele. Quando demitida ela refle-
te sobre a questão:

Penso no emprego que per-
di. Tento me confortar: Lawanda, 
acalme-se. Este emprego tinha 
um futuro muito limitado. Foi 
bom acabar com ele antes que ele 
acabasse com você. Preciso calar 
essa pensamentação toda. É isso, 
vou agora mesmo, antes que seja 
tarde, jogar minha cabeça no lixo. 
Não quero mais roer os ossos des-
se desassossego.

 
um pensamento irônico, já 

que para ficar em paz no emprego, 
o que ela teria que fazer seria exa-
tamente a mesma coisa: calar os 
pensamentos e deixá-los de lado. E 
quem nunca se viu nessa situação 
no trabalho?

Como coloca Juliana Frank, a 
gente gostaria de sair por aí gastando 
dinheiro como se viver fosse de graça, 
mas o trabalho cobra um preço. 

a autora
Juliana frank

Nasceu em São Paulo 
(SP), em 1985. Também 
é roteirista e autora de 
guenga de plástico e 
cabeça de pimpinela. 
Para ela, explicar o que 
se escreve é como tentar 
dizer para crianças de onde 
vêm os bebês. Pelo menos 
foi o que ela escreveu no 
blog da Companhia das 
letras, editora que publicou 
meu coração de pedra-
pomes em 2013. Para ela, 
um escritor passa a vida 
colecionando imagens, 
sensações, experiências 
vividas ou inventadas. Até 
chegar a hora de sentar na 
cadeira e deixar as palavras 
roerem nossas idéias.

:: ClAYTON dE SOuzA
 SãO PAulO – SP

O 
conto é, certamente, um 
gênero difícil. É a sua 
brevidade que, parado-
xalmente, acentua essa 

dificuldade, embora fosse esperado 
o contrário. Jorge luis Borges afir-
mou certa vez preferir essa modali-
dade breve porque o domínio sobre a 
expressão artística se faz mais pleno; 
entretanto, tal perícia é para poucos. 
no âmbito do romance, onde a visão 
do conjunto compensa as eventuais 
“adiposidades” (para alguns leitores 
de Guerra e paz, por exemplo, os 
capítulos que versam sobre estraté-
gia militar), o caminho parece me-
nos tortuoso. No conto, o essencial é 
a palavra de ordem.

Que esse gênero, verdadeiro 
exercício de técnica, conte com um 
número reduzido de leitores brasi-
leiros, tão afeitos a trilogias volumo-
sas e romances caudalosos, é um fato 
lamentável, e intrigante, sobretudo 
porque situado no contexto atual de 
uma rotina sobrecarregada que en-
volve o leitor moderno.

Talvez, pressentindo nesse 
leitor o apetite pela narrativa copio-
sa ou, quando não, pelo acaso que 
interliga vidas distintas no mundo 
globalizado e interconectado, mui-
tos contistas têm investido em obras 
cujo fio condutor provém de uma vi-
cissitude que “ata” as diferentes pon-
tas — os contos — formando um teci-
do de tons variados em sua unidade. 
É o que ocorre em Uma dor muito 
grande com umas asas enor-
mes, de Paulo César Lopes, e, numa 
escala diferente, em A resposta e o 
vento, de Ricardo Thomé.

O livro é composto de cinco 
estórias e um epílogo, cabendo a 
dois elementos estruturais a tarefa 
de urdi-las.

O primeiro, mais simbólico, 
diz respeito à frase “nunca é tarde 
para ser” atribuída à escritora in-
glesa George Eliot, frase esta regis-
trada num pedaço de cartolina pela 
idosa solitária do primeiro conto 

Justapostos pelo vento
em a resposta e o vento, ricardo Thomé tece a confluência de destinos humanos

e que, levada por uma rajada de 
vento, inicia sua jornada mudan-
do sempre de destinatário — os 
personagens dos demais contos — 
proporcionando-lhes insights de-
finitivos que alteram os rumos de 
suas vidas. A ênfase é dada à ação 
desse vento que sopra “reordenan-
do, à sua maneira, o mundo em seus 
múltiplos elementos”, na visão algo 
mística do livro, expressa através de 
pequenos excertos que antecedem 
cada conto. “Escutemos o que nos 
diz esse vento que passa”, repete in-
sistentemente o narrador, como um 
mantra, recalcitrante ao verso caei-
riano: “O vento só fala do vento...”.

Para além dessa dimensão 
pouco atraente ao leitor agnóstico, 
tão cético quanto o articulista de 
jornal que protagoniza o melhor 
conto do volume, é possível dis-
cernir o poder da literatura mate-
rializado nas mudanças que a frase 
opera na vida das personagens, ain-
da que (ou talvez por isso mesmo) 
através de um fragmento.

O segundo elemento que in-
terliga as estórias é de natureza 
mais rara que o antecedente: um 
assassinato num coletivo do Rio de 
Janeiro. nesse ocorrido tão anor-
mal encontram-se presentes os 
protagonistas das estórias, e suas 
impressões distintas diante do fato 
derivam dos papéis sociais que re-
presentam na moderna e estratifi-
cada sociedade carioca.

A despeito dos contrastes só-
cio-econômicos observáveis entre 
os personagens, alguns aspectos 
em comum aproximam-lhes o con-
torno: são personagens em desa-
juste com a sociedade, ora reclusos 
em seus lares, ora marginalizados 
pelo meio ou adversos às exigên-
cias estabelecidas em troca da re-
confortante integração. Imersos 
nessa cisão já clássica, lidam ainda 
com as escolhas (ou não-escolhas) 
que elidiram um rumo mais signifi-
cativo em suas vidas e, conseqüen-
temente, as potencialidades do ser, 
“o que podia ter sido”.

Dignas de nota são ainda as 

pulsões sexuais presentes em todos 
os personagens e que, em meio a 
esse contexto de inadequação, assu-
mem um papel expressivo. Elas dão 
vazão, em suas manifestações esca-
brosas, às inclinações mais íntimas 
desses personagens. Em sua maio-
ria, tais pulsões remetem ao pretéri-
to, quando floresceram os primeiros 
impulsos homoeróticos (o perso-
nagem Nestor), ou quando o vigor 
da juventude possibilitava o gozo, 
mesmo que insatisfatório (a idosa 
Teodora). Como se vê, o tema das 
potencialidades do ser ecoa também 
aqui. Que essas pulsões sejam, ao 
mesmo tempo, reprimidas (Teodora 
não as confessa a seu padre; Nestor 
busca se apartar delas) e usufruídas 
como um lenitivo para a alienação 
social é um indício de que esses per-
sonagens se encontram na tortuosa 
encruzilhada do ser e não ser.

Surge daí uma visão de mun-
do desencantada, de existência 
“fragmentada” em instantes de 
gozo em meio a dias de pena, como 
se constata em trechos como o que 
se segue (e cuja expressão vem a ser 
o ponto alto do livro):

Das coisas miúdas, pequenas, 
é que construímos nossas existên-
cias. Os grandes acontecimentos, 
as paixões avassaladoras, os lou-
ros e os aplausos são momentos 
de exceção, pequenos intervalos na 
mesmice de sempre.

Mas como “nunca é tarde 
para ser”, a mulher “presa” no cor-
po masculino buscará a sua libera-
ção; o articulista e sua deprimida 
esposa reatarão os laços de afeto; 
a jovem obesa, ex-namorada da 
vítima do coletivo, reencontrará 
o caminho para a vida; por fim, o 
jovem negro, algoz da vítima, vis-
lumbrará a redenção... É a visão 
otimista do livro, intimamente co-
nectada à sua filosofia:

Feliz daquele que percebe que 
tudo — sem exceção — se encontra 
interligado: o vento que passa de 

forma tão ruidosa com o silêncio 
pétreo das rochas (...).

No aspecto formal, o livro fun-
damenta suas escolhas em função 
dessa filosofia. Como tudo está in-
terligado, os personagens transitam 
entre os contos sem sequer atina-
rem para que algo mais, além da tra-
gédia que vivenciaram, os relacione. 
A questão social é bem presente, 
sobretudo no penúltimo conto (cuja 
posição do narrador e a descrição 
dos marginalizados remete muito à 
narrativa realista de inícios do sé-
culo passado, especialmente Capi-
tães da areia); não obstante, os 
contos buscam focalizar o interior 
dos personagens, e é de seus anseios 
e reflexões (mais que do ambiente) 
que as questões sociais emergem, 
bem como as taras. 

A linguagem do autor, sem-
pre objetiva, também se articula 
conforme o conteúdo (os persona-
gens e o meio que representam; as 
descrições das aventuras sexuais), 
transitando entre o culto e o chulo 
(e o indecoroso).

Sendo o conto um gênero difí-
cil, cabe perguntar se A resposta e 
o vento é um livro bem-sucedido. 

Além dos já mencionados ex-
certos que introduzem os contos, 
o autor incluiu trechos de autores 
consagrados que se por um lado se 
articulam bem com as estórias, por 
outro tornam excessiva a interferên-
cia nelas (justamente por estender a 
introdução). Talvez a obra prescin-
disse do epílogo: os rumos narrati-
vos são conclusivos em si mesmos. 
Devido a isso, ela escapa ao perigo 
que subjaz na estrutura de contos 
que se relacionam, e que consiste 
em torná-los carentes de autono-
mia, ou fragmentários. 

Por fim, A resposta e o ven-
to não é um livro que mudará os 
rumos da literatura brasileira. É um 
livro despretensioso, cuja principal 
qualidade reside nessa despretensão 
e na descrição precisa das angústias 
que a solidão e a alienação propi-
ciam ao homem.

a resposta 
e o vento
ricardo Thomé
Oficina raquel
138 págs.

o autor
ricardo tHomé

Nasceu no rio de Janeiro 
(rJ). é autor do romance 
cão danado solto na 
noite (1999) e do livro de 
poesia arranjo para cinco 
vozes (2003), premiado 
pela fundação Biblioteca 
Nacional. Organizou, 
selecionou e prefaciou 
os melhores poemas, 
de Ivan Junqueira, para 
a editora Global, e o 
xepa de feira, de Sílvia 
Thomé, para a editora 
uapê, ambos em 2003.
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NOSSA AMérICA, NOSSO TEMPO : :  JOãO CEzAr dE castro rocHa

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

QUEM SOMOS CONTATO ASSINATURA DO JORNAL IMPRESSO CARTAS

OS PrOduTOrES dE TExTO  
E A ESCrITA ExPrESSA (1)

u
m interessante fenômeno contempo-
râneo merece análise: a emergência de 
talentosos produtores de texto no ce-
nário da literatura brasileira. Na última 

década, observa-se o surgimento de um novo tipo 
de escrita no circuito das letras no Brasil. Antes de 
alcançar os jornais, ocupando o espaço de colunas e 
artigos de opinião, ele foi exercitado na internet, so-
bretudo através de blogs, e nas mídias sociais, com 
destaque para o facebook e, mais recentemente, o 
twitter. A atual voga da “comédia em pé” muito se 
beneficiou dessa circunstância; 1 portanto, não é ca-
sual que alguns de seus representantes mais talento-
sos mantenham colunas em jornais diários. 

Contudo, a Silviano o que é de Santiago: o au-
tor de Em liberdade foi o primeiro a identificar a 
tendência. Penso na bela entrevista, conduzida por 
Giovanna Bartucci, na qual, além de uma bem-vin-
da ampliação do conceito de literatura, ele sugeriu 
a categoria dos “produtores de texto”. 2 Pretendo 
ampliar o conceito, buscando apontar as caracterís-
ticas de sua escrita. 

 
(Numa palavra, trata-se de uma “escrita ex-

pressa”. Porém, cuidado: não confundir com a “es-
crita automática” surrealista.) 

Como se percebe, a noção de produtor de tex-
to supõe uma voz ainda não explicitada: escritor.  
3 Porém, é fundamental ressalvar que, na perspec-
tiva deste artigo, os conceitos de escritor e produ-
tor de texto não devem ser vistos como essências e 
muito menos como categorias sem relação entre si. 
Não se trata de uma distinção binária, com base em 
juízos de valor anacrônicos. Afinal, idênticos proce-
dimentos definem seu exercício: a escrita e a leitura. 
A distância entre escritor e produtor de texto não é 
de natureza, mas de grau, dependendo do elemen-
to dominante em sua prática: escrita, no modelo do 
produtor de texto; leitura, no caso do escritor.

O produtor de texto é o resultado imprevisto 
e não necessário da apropriação cotidiana de de-
terminadas inovações tecnológicas, desenvolvidas 
especialmente na área de comunicação. Fenômeno 
similar ocorreu com a popularização do telefone ce-
lular, pois sua difusão planetária permitiu a criação 
de redes de informação e de mobilização cujos efei-
tos são bem conhecidos na arena política. De igual 
sorte, a massificação de câmaras digitais, tornadas 
acessíveis e com recursos técnicos cada vez mais so-
fisticados, permitiu a emergência de formas inova-
doras de narrativa, hoje incorporadas pela indústria 
cinematográfica. 

Na mesma linha de raciocínio, tecnologias 
como a internet, o facebook e o twitter exigem uma 
atividade intensa e diária de leitura e de escrita.

(Por que não recordar a intuição certeira de 
Marx? Em condições especiais, a acumulação pu-
ramente quantitativa no universo das relações de 
produção pode gerar mudanças de grande impacto 
qualitativo.)

 
Eis a encruzilhada que define a cena contem-

porânea.
De um lado, (muita) leitura, (alguma) escrita 

e (obsessiva) reescrita — a respiração do escritor. 
De outro, (muita) escrita, (alguma) leitura e (ainda 
mais) escrita — o ritmo do produtor de texto. 

Entenda-se (e não desejo driblar a aparente 
redundância): para o escritor, a escrita é uma ativi-
dade segunda, a leitura é o verdadeiro eixo de seu 
ofício; aí incluída a revisão crítica do próprio texto, 
vale dizer, a reescrita é o ato que define o escritor. 
Pelo contrário, o produtor de textos é uma autêntica 
usina de letras, porém ele se dedica pouco à leitura. 
E quando o faz, costuma ler com olhos ligeiros; afi-
nal, por que perder tempo, se a escrita do próximo 
texto é a tarefa mais relevante?

No fundo, todo escritor subscreve o modelo 
de Marcel Proust, no qual a leitura é uma finalida-
de em si mesma. Em busca do tempo perdido, 
Proust alinhava uma sucessão de análises de corte 
fenomenológico sobre a arte, em geral, e o ato de 
leitura, em particular. Nesse contexto, a leitura se 
destaca como experiência existencial decisiva e sua 
forma mais radical é propiciada pelo corpo a corpo 
com a literatura.

recorde-se a reflexão do narrador proustiano 
acerca do texto que o consome: 

...eis que então ele [o livro] desencadeia em 
nós, durante uma hora, todas as venturas e todas 
as desgraças possíveis, algumas das quais levaría-
mos anos para conhecer na vida, e outras, as mais 
intensas dentre elas, jamais nos seriam reveladas, 
pois a lentidão com que se processam nos impede de 
as perceber (assim muda nosso coração, na vida, e 
esta é a mais amarga das dores, mas é uma dor que 
só conhecemos pela leitura, em imaginação). 4

Ora, não é possível escrever sem pausas obri-
gatórias — idealmente longas — para a leitura dos 
clássicos e o conhecimento dos pares; para a revisão 

do próprio projeto literário e, por fim, a reescrita ob-
sessiva de futuros livros. Contudo, é perfeitamente 
possível produzir textos sem interrupção alguma; 
afinal, como o produtor de texto não se obriga a 
ler com cuidado a tradição e os autores coetâneos, 
tampouco se sente compelido a reescrever o próprio 
texto. Por isso, ele costuma brilhar nos exercícios 
de fôlego curto: num primeiro momento, posts no 
facebook, textos em blogs, assiduidade exemplar no 
twitter; hoje em dia, colunas de opinião e crônicas 
em jornais diários. 

Nesse sentido, as crônicas de Fábio Porchat e 
de Gregório Duvivier são exemplares: breves, inte-
ligentes; à espreita da frase de efeito e a serviço de 
uma perspectiva divertida sobre os fatos do dia-a-
-dia. O texto, no entanto, dificilmente resiste à se-
gunda leitura. E isso não em virtude de um ingênuo 
anacronismo em defesa de uma prosa “hermética” 
ou simplesmente “bela”, o que seria constrangedo-
ramente caricato, mas por uma observação trivial: 
seus textos revelam uma escrita muito pouco fami-
liarizada com o hábito da leitura. A análise de seus 
artigos evidencia um repertório literário e lingüísti-
co muito limitado. Daí, os procedimentos emprega-
dos repetem-se à exaustão e não se diferenciam dos 
recursos previamente testados nas apresentações 
orais dos dois talentosos e jovens artistas.

Esse ponto é decisivo: a distinção mais impor-
tante entre escritores e produtores de texto não diz 
respeito ao talento dos primeiros em oposição à hi-
peratividade dos segundos. A cena cultural brasilei-
ra conta com produtores de texto de real inteligência 
e inegável vocação. Como vimos, a diferença-chave 
reside na direção do esforço. O escritor sobretudo lê 
intensamente; o produtor de texto não dispõe desse 
tempo porque ele precisa entregar imediatamente o 
próximo texto de ontem.

É instrutivo, assim, reparar na similaridade da 
estrutura da frase dos produtores de texto, como se 
fosse uma assinatura digital, tanto mais reveladora 
quanto mais anônima.

Leia-se a abertura de crônica recente de Fábio 
Porchat: 

Você já foi ao Acre? Pois deveria. Já fui duas 
vezes pra lá. A trabalho e a passeio. O show em Rio 
Branco foi ótimo. Lotado e com um público bas-
tante receptivo. Mas quero falar da primeira vez 
que eu fui pra lá. Passei meu ano novo de 2007 pra 
2008 sozinho em uma tribo indígena, a tribo dos 
Ashaninkas. Uma semana no meio da selva Ama-
zônica. Foi incrível. 5

A busca do contato direto com o leitor, trans-
formando-o num ouvinte, recorre à repetição siste-
mática e facilitadora — Já fui duas vezes pra lá; (...) 
da primeira vez que eu fui pra lá — e no emprego de 
estrutura telegráfica, com frases mínimas, embora 
nada minimalistas, que parecem mimetizar o fôle-
go curto do próprio texto. Trata-se de uma conversa 
descontraída, na qual pouca atenção é dispensada à 
palavra — a ênfase recai na expressão de um conte-
údo prosaico. 

Compare-se, agora, esse modo de escrita com 
a frase de Gregório Duvivier:

Muita gente já deve ter morrido a golpes de 
rabanada do PSOL. Isso porque o pessoal não de-
clarou o panetone. Um panetone é uma arma bran-
ca! Ainda mais se for um daqueles bem duros, da 
Visconti. Quando pega na testa, mata na hora. Mas 
não vai mais matar ninguém. A fonte secou! 6

O uso reiterado de exclamações, marca de seus 
artigos, desempenha o mesmo papel de aproxima-
ção com o leitor, outra vez confundido com a figu-
ra do ouvinte à espera do desfecho da piada. Daí, o 
desejo de organizar seqüências de frases de efeito, 
cujo argumento se esgotou logo nas primeiras duas 
ou três sentenças. 

De fato, uma de suas últimas crônicas desenha 
um auto-retrato involuntário dos produtores de texto:

 
Escreve o texto agora. Calma. Eu vou escre-

ver o texto agora. O prazo era quinta. E já é sábado. 
Eu sei. Eu vou escrever agora. Então senta e escre-
ve. Agora? Agora. Sobre o quê? Escreve sobre isso: 
essa mania de não fazer as coisas que você tem que 
fazer. Boa, cara. Eu não sei quem é você, mas me dá 
boas idéias. Só preciso de um café coado. Expresso 
não serve? Não. 7

 
Expresso talvez não sirva mesmo, mas eis o 

modelo acabado de uma escrita expressa, à qual 
falta precisamente o tempo necessário para elaborar 
idéias e reescrever frases. 

Na seqüência, tudo se esclarece:

Calma aí. A Ellen DeGeneres tem um texto 
bom sobre procrastinação. 8 Preciso assistir no You-
Tube antes de escrever o meu texto, pra eu não co-
piar involuntariamente. Tá bom Vai lá. O texto dela 
é muito bom. Agora não dá mais pra eu fazer o meu.

Claro: sem o exercício indispensável da leitu-

ra constante, chega o momento inevitável em que o 
produtor de textos se revela o habilidoso dos contos 
machadianos. 

Machado de Assis compreendeu bem a dife-
rença entre o “artista” e o “homem de talento”. Em 
O habilidoso, um jovem promissor, João Maria, par-
ticularmente dotado para a pintura, não soube con-
verter o dom em obras de arte. O motivo é simples: 
“Toda arte tem uma técnica; ele aborrecia a técnica, 
era avesso a aprendizagem, aos rudimentos das coi-
sas”. 9 O artista somente se realiza ao triunfar sobre 
o artesão talentoso. Ou seja, o artista não se desen-
volve em virtude de seu talento, mas ao resistir a 
facilidade proporcionada pela vocação. Recupera‑se 
a etimologia: o artista deve antes de tudo conhecer 
bem as regras do ofício, já que dizem o mesmo as pa-
lavras técnica (techné) e arte (ars). no final do con-
to, o habilidoso limita‑se a reproduzir repetidamen-
te o mesmo quadro, restringindo suas aspirações a 
um quase nada: “Que este é o último e derradeiro 
horizonte de suas ambições: um beco e quatro me-
ninos” (II, p. 1.054). 

O fecho da crônica de Gregório Duvivier ape-
nas reforça o ponto: “O que é que você tá fazendo 
de novo no Facebook?”. O horizonte imediato do 
produtor de texto vem à superfície: as redes sociais 
e o gênero da stand up comedy. João Maria retorna 
em pleno século 21, pois, sem disciplina artística e 
sem apropriação sistemática da tradição, o talentoso 
produtor de texto condena-se a repetir seus três ou 
quatro truques de êxito. 

Além disso, o tema do colunista que se sur-
preende sem tema, porém com o prazo de entrega 
do texto vencido é um dos topos definidores do gê-
nero. de José de Alencar a Paulo Mendes Campos, 
passando por Machado de Assis, Rachel de Queiroz, 
Rubem Braga, Fernando Sabino, Clarice Lispector, 
e uma legião de nomes incontornáveis, incluindo o 
representante mais fecundo das novas gerações, An-
tonio Prata, todo cronista brasileiro viveu seu mo-
mento “e agora o que escrevo?”. 

Como entender que a referência imediata mais 
significativa para um colunista seja um vídeo do 
youTube? Como escrever nessas condições?

E não é tudo: refletindo exatamente acerca da 
procrastinação, em Brasileiro, homem do amanhã, 
Paulo Mendes Campos ofereceu uma análise ain-
da hoje atual das “colunas da brasilidade, as duas 
constantes (...): 1) a capacidade de dar um jeito; 2) a 
capacidade de adiar”. 10 A ironia corta o falso ufanis-
mo do título pela metade: não se reafirma a utopia 
do Brasil como país do futuro. O brasileiro é o ho-
mem do amanhã porque a procrastinação é a lei de 
sua (in)atividade. O movimento contagia a crônica, 
como se deduz de sua conclusão: “O resto eu adio 
para a semana que vem”. 11

 (Pois eu também: na próxima coluna levo 
adiante essa análise, discutindo Fim, o romance da 
mais talentosa produtora de textos da cena contem-
porânea, Fernanda Torres.)

notas

1 Para uma história do gênero, com suas ressonâncias 

no Brasil, recomendo a dissertação de Mestrado de 

luciana de Melo d’Aulizio, “humor sem fronteiras e 

olhares urbanos: antecedentes, polêmicas e impactos da 

Stand-up Comedy no Brasil”. Mestrado em Comunicação, 

universidade do Estado do rio de Janeiro, 2012.

2 A entrevista encontra-se no livro recém-lançado de 

Giovanna Bartucci, Onde tudo acontece – Cultura e 

psicanálise no século xxI. rio de Janeiro: Civilização 

Brasileira, 2013.

3 destaque-se, aliás, que muitos escritores brasileiros 

começaram sua trajetória na internet. 

4 Marcel Proust. Em busca do tempo perdido. Volume I. 

No caminho de Swann. Tradução de Mário quintana. São 

Paulo: Editora Globo, 2011, p. 118-119.

5 fábio Porchat. “Acre”. O Estado de S. Paulo. http://www.

estadao.com.br/noticias/impresso,acre,1133622,0.htm

6 Gregório duvivier. “Acabou a baderna”. http://www1.folha.

uol.com.br/colunas/gregorioduvivier/2014/02/1413111-

acabou-a-baderna.shtml

7 http://www1.folha.uol.com.br/colunas/

gregorioduvivier/2014/02/1416608-procrastinacao.shtml.

8 Não há hierarquia de formas em minha argumentação! 

A apresentação de Ellen deGeneres é divertidíssima 

e muito inteligente: http://www.youtube.com/

watch?v=Oct_xVuCuxq.9. O tópico é cada vez mais 

popular, articulado uma resistência possível ao mundo da 

notícia instantânea e das exigências sempre para ontem. 

Ver, ainda, o vídeo de John Kelly: http://www.youtube.

com/watch?v=f1z9o8qo0hI, cuja conclusão é similar à de 

Ellen deGeneres: procrastinação é um meio de enfrentar 

a finitude. 

9 Machado de Assis. “O habilidoso”. Obra Completa. 

Volume II. rio de Janeiro: Editora Nova Aguilar, 1986, p. 

1.051, grifo meu. 

10 Paulo Mendes Campos. “Brasileiro, homem do 

amanhã”. Brasil brasileiro. Crônicas do país, das cidades e 

do povo. rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2000, p. 19.

11 Idem, p. 20.
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um percevejo
A grandiloqüência, o rebuscamento e o excesso na obra de albERto RangEl desconhecem limites

:: rodrigo gurgel
 SãO PAulO – SP

A
lberto Rangel tentou re-
petir, em Lume e cinza, 
de 1924, o relativo sucesso 
de Inferno verde, publi-

cado em 1908 com elogioso prefácio 
de Euclides da Cunha, seu amigo 
e mestre. Aliás, a correspondência 
do autor de Os sertões apresenta 
momentos expressivos dessa ami-
zade: em 20 de março de 1905, es-
crevendo de Manaus, Euclides rela-
ta sua saudade, dá detalhes acerca 
dos preparativos para a Expedição 
de Reconhecimento do Alto Purus 
e agradece a Rangel pelas “genero-
sas palavras” que este publicara no 
jornal Província do Pará; a 10 de 
dezembro de 1907, questiona so-
bre o lançamento do livro e revela 
a prática censurável, de exagerada 
camaradagem, ainda hoje comum 
no sistema literário brasileiro: “[...] 
Quando surgirá, afinal, o Inferno 
verde? Espero-o todos os dias. Te-
nho já três críticos a postos, de penas 
perfiladas, prontos à primeira voz”. 
No mesmo ano, em data desconhe-
cida, com o livro em mãos, Euclides 
decreta: “Julgo o sucesso inevitável”.

De fato, muitos apreciaram o 
estilo que tentava repetir, de manei-
ra desbragada, o “cipoal” euclidia-
no, as excentricidades que faziam o 
autor de À margem da história 
colocar-se, segundo Gilberto Freyre, 
“perigosamente próximo do precio-
so, do pedante, do bombástico, do 
oratório, do retórico, do gongórico”. 
Mas há profunda diferença entre os 
dois prosadores, pois a retórica que, 
nos trechos memoráveis de Eucli-
des, surge carregada de dramatici-
dade, bem como o gênio do escritor 
para dosar possíveis artificialismos, 
transformam-se, nas mãos de Alber-
to Rangel, em mera cabotinagem.

monstros
Semelhante a um parque de di-

versões, Lume e cinza oferece nar-
rativas para todos os gostos: o inusi-
tado diálogo entre um atlante e certo 
náufrago, subitamente interrompido 
pela destruição da ilha; o vôo inau-
gural de um “filóptero”, exercício de 
ficção científica; as angústias do mo-
narca que não suporta mais a abun-
dância de ouro no seu Eldorado; a 
volúpia de mulheres temporaria-
mente abandonadas pelos homens 
da vila — desesperadas, atacam, à 
noite, cinco idosos que ali ficaram; 
a relação doentia, sempre próxima 
do assassinato, de um casal de fazen-
deiros; o ciúme incontrolável de uma 
menina, que chega a transformá-la 
em assassina; a descrição minuciosa 
dos males causados pelo Trypano-
soma cruzi; o caso do amigo que não 
pode agradecer pela ajuda financei-
ra, pois o câncer devorou sua lín-
gua; o pobre-diabo que acredita ter 
mau-olhado poderoso o suficiente 
para causar incêndios; o gramático 
e sofista abandonado pelos amigos 
quando os dias de fartura terminam. 
Essas histórias compõem as duas 
primeiras partes do livro, Fantas-
magorias e Contos e recontos. Na 
última, Frutos da terra, o autor ofe-
rece crônicas sobre os elementos que 
considera característicos do Brasil: a 
jangada, o carro de boi, a palmeira, 
o monjolo, a queimada, a mandioca, 
dentre outros.

um resumo assim, entretanto, 
não explicita o principal problema do 
autor cuja grandiloqüência desconhe-
ce limites. Alberto Rangel se espoja 
na própria linguagem, deleitando-se 
como incontrolável Narciso, a ponto 
de comprometer a verossimilhan-
ça das narrativas. Logo na primeira, 
Nas grimpas da Atlântida, o náufra-
go lançado à ilha é um homem des-
truído: “As chagas do seu corpo bor-
botavam sangue, como se na rocha 
sombria do costão desabrochassem 
em sete fontes sete rios de um rúbido 

cruor”. Mas essa criação hiperbólica, 
esse homem exaurido e à beira da 
morte, ganha, duas páginas depois, 
a força de um titã — e sobe por um 
“grosso cabo de cânhamo” até o cume 
da escarpa em que se encontra a civi-
lização. descobrimos, na justificativa 
para a súbita mudança, a linguagem 
rebuscada, responsável pelas caracte-
rísticas simiescas do personagem:

Habituado a levantar-se pelos 
galhos dos seus bosques natais, a fim 
de evitar os grandes répteis dos pauis 
e perseguir pelas ganeiras das árvo-
res o vôo das tragopanas e o salto dos 
camaleões, alçou-se [...] a vigorosos 
puxões dos pulsos reforçados.

Tratamento igualmente desa-
gradável recebe a planta que dá títu-
lo à segunda narrativa, O horto dos 
marroios:

[...] Não invejariam os labia-
dos e almiscarados marroios a gló-
ria doutras flores mais notáveis ou 
pomposas, daquelas cujo perfume 
de longe entontece e arrebata as 
abelhas, e cujas corolas tingem os 
canteiros e latadas de mais cores 
que as da palheta de Apeles. Sem 
alardeio de vulto ou colorido, além 
de servirem os marroios a farmaco-
péias e ervanários, aureolavam na 
Beócia o abrigo dos brincos da ima-
ginação, das ferroadelas da sátira, 
dos transportes dos poemas e dos 
textos de luz da erudição, na roda 
de alguns eleitos e preclaros...

Para usar uma expressão do 
próprio Rangel, sua linguagem é um 
“realejo incessante de metáforas” 
cujo preciosismo irrita e enfastia, a 
ponto de, em O Filóptero, salvar-se 
apenas curtíssimo trecho, quando 
a nave, pousando com violência na 
Antártica, mata algumas dezenas de 
pingüins. Trata-se, também, de nar-
rativa em que o eruditismo concede 
ininteligibilidade à história:

— Hei de medir com o verbo-
perêmetro a intensidade oratória 
desse canibal, resmoneou o velhus-
co, consertando esse octaedro de co-
bre onde se fixava um fio em espiral 
que, emergido da coveta de ondoni-
te do turbilhonoscópio, se atirava 
ao quadrante graduado de uma es-
pécie de eletróforo.

Tudo transpira esforço pom-
peante, ornamentação vazia. Em 
outro texto, Nos paços do Eldora-
do, a adjetivação desmesurada e a 
reiteração da presença de ouro em 
cada detalhe fazem a alegria dos 
semioticistas, pois recriam no leitor 
o nojo que o rei experimenta. É um 
exemplo de como a chamada função 
poética pode chegar ao paroxismo e 
produzir monstros.

adornos e patriotada
A linguagem carregada de ba-

charelismo lembra os piores trechos 
de Afonso Arinos e Raul Pompéia: 

A lisonja magnificava-o, re-
camando-lhe a fama das limalhas 
de um sol preluzido. Assim, miúdo 
de corpo e com as desproporções 
homunculares de um ludião ou um 
feto em bocal, na sua prolixidade 
enxurravam-lhe os embargos e a 
contrafacção. 

Não basta ao narrador desco-
medido de Sono e peçonha dizer que 
o pai sai sem fazer barulho, a fim de 
não acordar a filha. não... ele precisa 
agigantar a cena, florear: 

[...] E acabou de vestir-se na 
ponta dos pés, para não acordar 
a filhinha, que deixaria a ressonar 
com o anjo de asa rútila e fechada 
que a velava, chumbando-lhe as 
pálpebras sedosas com os raios da 
alvorada.

Ainda insatisfeito, o narra-
dor extrapola até provocar engu-
lhos no leitor:

Pelas frinchas da telha vã en-
travam as primícias auritrêmulas 
da aurora a palorejarem a luzinha 
da lamparina à cabeceira da crian-
ça. Um grilo alongava com o inva-
riável cricri a sua insônia de solista 
mofino e soporífero da noite. Os cí-
lios e os lábios da boneca cerravam 
com fechos de seda e rosa a crisá-
lida suave que palpitava na pas-
ta branca e tenra da figurinha de 
amor. Devia ter um desses nomes 
com que a botânica por vezes se 
apura em adornar tão docemente 
a secura de seus róis taxinômicos: 
alba, mimosa, graciles e laeta.

Alberto Rangel sofre da pato-
logia que aponta em uma de suas 
personagens: “eloqüência flagela-
dora”. As digressões cansativas e 
a verborréia mesclam-se, algumas 
vezes, a manifestações gratuitas de 
erudição vocabulista, como ao lis-
tar, em Bucho-de-Piaba, os diferen-
tes nomes da cachaça:

Era a venda do Saturnino, 
onde se vendia a cana, a outra má 
sorte deste povo: — a bicha, o caxi-
xi, a pinga amaldiçoada, o parati de 
todas as horas, a mangereba reimo-
sa, a pilóia, a sinhaninha, a tiúba, o 
restilo, a jeribita, que vilificava os 
fregueses e amadores, o mata-bicho 
que assassinava o bicho homem.

 Em Ritinha Arapari, as infor-
mações sobre a ciumenta menina 
são repetidas ad nauseam — e o nar-
rador se converte num equilibrista 
que, depois de refazer as mesmas 
acrobacias dezenas de vezes, merece 
apenas ser arrancado do palco.

No relato O crime de Rozendo 
Filho, enquanto o marido alimenta 
seu desejo de assassinato ao lado da 
esposa “contabescente”, esta, “ma-
gra e transida, desfolhava” — acre-
ditem! — “a grinalda lampejante das 
flores mortais da insônia”. 

Mas não joguei o volume pela 
janela antes de chegar à última pági-
na, pois tudo pode ficar pior quando 
se trata de retoricismo. É exatamen-
te o que ocorre na parte final, quando 
ao discurso bombástico se acrescen-
ta, num estilo exclamatório e anafó-
rico, tremenda patriotada: a jangada 
é “diligente e volteira”, “humilde e 
libertadora”, “afoita e pescadora”. O 
monjolo é “o emblema da vida e da 
paciência no coração da roça”, mas 
depois se torna o “emblema da vida 
e da abundância no coração da roça” 
e o “emblema da vida e da pachorra 
no coração da roça”. A mandioca é 
o “pão do trópico”, a “mãe do trópi-
co”, a “ração do trópico”, a “alma e 
segurança do trópico”, a “sustância e 
benefício do trópico”, a “salvação do 
trópico” e, finalmente, “riqueza dos 
pobres do trópico”. 

Contudo, de todos os exem-
plos horrorosos que poderiam ser 
citados, o trecho a seguir, dedicado 
à palmeira, merece ser inscrito no 
panteão dos nossos retóricos:

És harmonia e firmeza, graça 
e desempeno, retidão e altura! Or-
gulho do Brasil que levanta no ho-
rizonte o seu exército fiel e ardente, 
firme e inumerável de lanças e pe-
nachos. Palmas à palmeira!

alucinações
Essa literatura de penachos 

mostra os limites da Semana de 22 — 
que não passou de um traque para a 
maior parte dos escritores da época 
— e como alguns autores conseguem 
desprezar sua melhor tradição: em 
1924, Alberto Rangel nada aproveita-
ra de Manuel Antônio de Almeida ou 
Machado de Assis — e nem mesmo 
de Inglês de Souza, de quem certa-
mente lera Contos amazonenses 
e cujas narrativas O gado do Valha-
-me-Deus e A quadrilha de Jacó 
Patacho, publicadas em 1893, são 
exemplos do melhor que a literatura 
brasileira produziu no século 19.

No prefácio de Lume e cin-
za, Alberto Rangel defende “a cor, 
a precisão e a energia de certo epí-
tetos”, condena a “embirração” com 
os vocábulos, tratando-a como “in-
fantilidade”. Esclarece que “não é 
tudo ir à pesca com o seu puçá de 
singularidades e bons achados no 
mar morto da língua”, mas é neces-
sário estilo, pois este “é um meio, 
não é uma finalidade”. Faz, no en-
tanto, exatamente o contrário. Ou 
seja, trata-se de mais um caso pato-
lógico, em que ação e pensamento 
dissociados produzem alucinações.

“Até hoje não surgiu ainda um 
crítico que ousasse dar-me a parte 
do que literariamente me pertence”, 
reclama Rangel em carta a Péricles 
Moraes, depois de perguntar: “[...] 
Não lhe parece ter havido uma espé-
cie de conspiração para me reduzir 
a um simples percevejo do lombo 
euclidiano?”. Este breve ensaio res-
ponde à pergunta e, principalmente, 
atribui ao escritor a ínfima, desprezí-
vel parte que lhe cabe.

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, Antônio Torres e  

as razões da inconfidência.

o autor
albERto do 
rego rangel

Nasceu no recife (PE), em 29 
de maio de 1871, e faleceu 
em Nova friburgo, rio de 
Janeiro, em 14 de dezembro 
de 1945. formou-se 
engenheiro pela Escola Militar 
do rio de Janeiro em 1899, 
dando baixa do Exército no 
ano seguinte. Exerceu depois 
o cargo de diretor-geral de 
Terras e Colonização no 
Amazonas e de secretário do 
governo do mesmo Estado. 
Após ingressar na carreira 
diplomática, foi encarregado 
de pesquisar documentos 
nos arquivos europeus, 
onde se demorou vários 
anos e recolheu material 
para livros sobre fatos e 
figuras da história brasileira. 
Além de inferno verde 
e lume e cinza, deixou, 
entre outros: euclides da 
cunha (1913), sombras 
n’água (contos, 1913), d. 
pedro i e a marquesa de 
santos (1916), gastão de 
orleans, o último conde 
d’eu (1935) e a educação 
do príncipe (1945).

trecHo
lume e cinza

“ A claridade do arco 

voltaico da iluminação 

pública turvou-se num 

eclipse, justamente 

quando buscava 

inspecionar o interior 

da abertura negra e 

cacóstoma, rasgada à 

maneira da boca de um 

pacamão nas barbas 

grisalhas e maltratadas 

do estafermo. Senti 

e corajoso suportei o 

hálito adurente e fétido 

do gastrálgico. Olhava, 

reolhava e não via bem.
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QUEM SOMOS CONTATO ASSINATURA DO JORNAL IMPRESSO CARTAS

O 
bando de saqueadores tagarelas 
(ou sei lá o quê), conversando sem 
saber da interceptação pouco in-
teressada da Agência, que não se 

interessava por antiguidades mesmo que fos-
sem as mais velhas do mundo... Como dizem 
os portugas, isso tinha piada — e vinha trans-
crito no The Guardian, a chamada esparrenta 
da capa afirmando que o jornal havia se cer-
cado de todos as garantias da “autenticidade 
do material de áudio submetido à perícia, 
etc., etc.” (os ingleses!, cedo no trabalho, es-
crevendo como se estivessem realmente cho-
chados os filhos: “O que nos faz bem seguros 
da origem, a partir da idoneidade da fonte e 
mais a análise técnica do material aqui divul-
gado com absoluta exclusividade): 

— use a freqüência segura, porra.
— Desculpe. Agora? 
— Agora. Pro resto do mundo, só tem 

iraquiano aí. Onde vocês estão?
— Na sala... acádio-sumeriana, eu acho.
— Acha? Em qual delas? “Acádio-sume-

riano” são três. 
— Eram. Eles mexeram nelas, pra ten-

tar guardar. Tem umas caixas muito boas, 
vazias. Não tem nada dentro. 

— Podemos até usar...
— Não, não podemos. Tem “Irak Mu-

seum”, bem grande. Em inglês e em árabe.
— Então, deixa pra lá. Temos as nossas.
— uma pena. Estas são muito boas.
— Mas, espere aí. Vocês não termina-

ram com as salas de ur, não é possível. Vol-
tem lá, pra ter certeza.

— Tudo da “lista de ur” já está com a 
gente.

— A peça “negra” de Woolley, inclusive?

— Também. É uma adaga esquisita. 
— Espada. Ou punhal longo, de sacrifí-

cio. É isso que está aí?
— É. Mas parece que vai se esfarelar só 

de pegar nela...
— Não é pra pegar!
— Estamos com as luvas. 
— Foi de Abraão, pô. O que você queria? 
— Mas fique sabendo: são muito frágeis...
— Alô!
— As duas...
— Alô!!
— É interferência. Tá me ouvindo? Que 

calor, o ar não funciona.
— Tem muita poeira?
— É, tem. E agora tem mais, depois que 

derrubamos os capitéis no chão. Alguns espa-
lharam uma poeira fina...

— Vocês estão respirando pó de cinco 
mil anos, pô.

(Tosse)
— São lindas.
— O quê?
— As coisas de ur. Os punhais... A harpa 

com o touro, toda em lâmina de ouro!
— Cuidado com a caixa da harpa, é de 

madeira.
— E as duas espadas de sacrifício...
— Você disse “duas”?
— São duas.
— Não pode ser. Havia só uma. A de 

Abraão.
— Tem duas, exatamente iguais.
— Não há cópia, cara. Pouca gente sabia 

que o museu tinha isso...
— Não falei em cópia. Não tem cópia 

aqui dentro, eu não sou burro.
— E então?
— Mas encontramos duas. Dois restos 

de lâminas...
— Woolley só encontrou uma, nas esca-

vações.
— Tem uma legenda, aqui.
— Leia.
— Diz a data, informa o que é... e que 

“Lawrence encontrou a segunda”.
— T. E. Lawrence?
— Deve ser. Ele trabalhou com Woolley, 

não?
— Não em ur. Lawrence trabalhou com 

Woolley em Carchemish, não sítio das ruínas 
hititas. Nada a ver.

— Bem, é o que está escrito aqui, “La-
wrence encontrou a mais antiga”, e cita: “a 
espada que conduz à morte, conduz também 
à pureza”. O que significa? 

— Sei lá. Estamos conversando como 
duas tias velhas, uma em Bagdá e outra no 
Kuwait, olhando pra mesquitas em forma de 
cogumelo.

— Temos tempo.
— Não tanto assim. Os outros, estão 

onde?
— Aqui na sala “acadiana”?
— Quem está nas outras salas?
— O “Moma” e o judeu trabalhando na 

embalagem das coisas de ur. 
— Se partir a asa de um vasinho sequer, 

a gente não paga.
— Tamos sabendo. 
— E os outros?
— Estão aqui comigo. Vasculhando e 

conferindo. Moussa está na entrada. Ele fala 
árabe e está armado.

— Já acharam o “Bocal de libações”?
— Qual?
— O “Bocal”, de calcário. Foto 16. Todo 

em relevo, com umas cabeças de animais...

— Ah, já. Os animais inteiros, embaixo, 
é isso?

— Isso. Terceiro milênio antes de jota 
cê. Já tem cliente certíssimo. Texano. Pagará 
o que a gente disser.

— Linda é a estatueta feminina do tem-
plo de Abu. Parece uma escultura de Giaco-
metti.

— Ainda mais bonita. Também tem 
cliente certo...

— Espera um pouco. Parece que... 
— Hein?
— [...]
— Alô? Alô!
— Oi, cara. É que... teve um acidente 

aqui.
— O que foi?
— As peças...
— Quais?
— As de Abrãao.
— O que foi, cara? Diz logo!
— Caíram. A gente estava...
— O que foi que caiu? A espada do sa-

crifício?
— As duas.
— Caíram?! A peça mais...
— Porra, é. Caíram! Aqui tá uma con-

fusão, cara. Tem os iraquianos, também, que 
ficam enchendo o saco, parece que estão meio 
arrependidos...

— Os porras estão recebendo muito 
bem, para fazer a “figuração”. Mas, a espada, 
cara!, logo a porra do punhal...

— Era só uma lâmina carcomida. duas, 
aliás...Viraram quase pó. Muito frágil.

— Que merda. Praticamente foi por elas 
que montamos o circo.

— Junto os cacos?...
(silêncio do outro lado)

O SAquE dO MuSEu dO IrAquE (fINAl)

ETErNA PESCArIA
:: PAulA CAJATY
 rIO dE JANEIrO – rJ

A 
pescaria como momento 
de reflexão e entrega, de-
cepção e mágica — assim 
como a vida. Talvez sobre 

isso se erija a poesia de Ana Elisa 
Ribeiro, em Anzol de pescar in-
fernos, título que surge na poesia 
Paquerinha: “Ele piscava para to-
das as meninas./ Eu só piscava pra 
ele./ Nem todas as meninas corres-
pondiam,/ mas algumas iam piscar 
na cama dele./ Até que eu resolvi 
acabar com a festa/ E dei pra ele um 
anzol de pescar infernos”.

Os infernos de Ana Elisa 
aparecem mais uma vez na poesia 
Falar com quem?: “se nem falar 
sozinha pode,/ simplesmente,/ 
não fala./ Vai pescando/ os infer-
ninhos/ que vai conseguindo/ no 
aquário da sala”.

Sobre a arte da pescaria, mi-
nha lembrança mais remota é da in-
fância, debruçada em uma barraca 
de uma quermesse qualquer em fes-
ta de São João. O frio gélido do Alto 
da Boa Vista, o burburinho das dan-
ças em quadrilha, o calor do ajun-
tamento de crianças de toda idade 
onde havia distribuição de prendas. 
Na barraca da pescaria — a mais 
concorrida — a expectativa, o sus-
pense de olhar as outras crianças, 
o choro das mais novas, o aborreci-
mento das mais velhas. A satisfação 
de quem acertava a mão, o nervo-
sismo de querer que houvesse algo 
naquele peixe enterrado na areia. 
Naquela época não tinha prenda em 
todos os peixes. Na verdade, só ha-
via prenda em alguns deles. Quem 
errava, perdia a vez e a ficha (bem 
diferente de hoje, em que todos os 
peixes trazem alegrias).

Tempos depois, quase adoles-
cente, lembro das longas homilias 
em que os padres de sotaque espa-
nhol tentavam explicar aos ouvin-
tes sonolentos a parábola da pes-
caria, aquela em que Jesus manda 
os pescadores jogarem a rede pelo 
outro lado do barco, e ali os espe-
rava o milagre. O milagre nem era 
tanto os peixes, mas o simples ato 
de tentar o novo, de ousar algo 

seja pescaria. De um jeito ou de 
outro, entre versos e poemas, Ana 
Elisa se depara com infernos, aquá-
rios, mas segue pescando. Aquilo 
de jogar o anzol e ver o que vem. 
Seja por esporte ou modo de vida.

E é sobre isso que Ana Elisa 
mais fala, de um jeito simples e 
leve, de um jeito preciso e sério: 
da nossa vida como uma eterna 
pescaria. E também, por que não, 
da poesia como pescaria: em verso 
livre, sem técnicas precisas ou rí-
gidas. Em verso livre como um rio 
de corredeira. Aquilo de ver no que 
dá: às vezes rende. E uma hora a 
gente acerta. 

A poeta vai escrevendo e 
acertando entre erros, pescando 
idéias e sentimentos, tentando o 
mesmo, ou arriscando o inusitado. 
E, quando acerta, sabe que é pre-
ciso ter força para puxar a corda, 
precisa ter coragem para aceitar o 
que vem na rede. “Eu abro o por-
tão/ Abro a grade/ Abro a porta/ 
Abro a boca/ E ele entra/ Mais 
tarde/ Entra de novo/ Mais tarde/ 
Entra mais/ E eu não gosto quan-
do ele sai.”

Nem sempre é peixe, e quando 
não é, é o inferno: tempo perdido, 
vida perdida, a dor da derrota, o sus-
pense do recomeço, tudo outra vez.

Ana Elisa fala de vida, mas 
não só. Fala também de amor e de 
suas incertezas. Afinal, não há eter-
nidade na pescaria: apenas a fuga-
cidade de boas conquistas e outros 
fracassos. “Eu quero encontrar al-
guém/ com quem eu fique, more, 
morra./ Que não me chore, não me 
doa,/ não destrate, não corra.”

A pescaria é ingrata. Todo dia 
se repete, todo dia exige a mesma 
dedicação, a mesma tenacidade, o 
mesmo enfrentamento com o fu-
turo. O que vem? O que virá? Será 
que hoje rende? Essa é a sina de 
todos os pescadores: de peixes, de 
homens, de palavras.

A pescaria é mesmo ingrata. 
Assim como nos mares e rios, todo 
dia a coisa vai ficando um pouco 
pior, um pouco mais pobre, um pou-
co mais difícil, e nada mais é como 
sempre foi. Como costumava ser, 
belo e brilhoso, cheio da expectativa 

de dias melhores. O tempo passa e 
o sol queima mais, os ventos casti-
gam, a maresia cansa, o mar traz 
cada vez menos sabores. As palavras 
vão se tornando queimadas, cansa-
das, insossas, e logo o pescador se 
depara com a melancolia própria 
do aquário. Não seria melhor pes-
car em um aquário? Em um bioma 
completo e regulado? Infelizmente, 
neste caso, o pescador perderia sua 
própria identidade, passando a um 
fazendeiro de peixes.

E do pescador, então, o que 
dizer dele? Estaria também ele em 
um aquário? Ou no rio solto, em 
corredeiras, em mar revolto? Para 
Ana Elisa, pelo visto (ou pelo lido), 
o inferno é o aquário. “oh sim,/ be-
bam mais um gole,/ imensa talaga-
da,/ e vamos falar de amor,/ essa 
coisa tosca/ esse quase tudo/ esse 
quase nada.”

Mario Quintana, em sua eter-
na ligeireza e brejeirice, brincava: 
“Para os peixinhos do aquário, 
quem troca a água é Deus”. E o 
texto de Ana Elisa traz exatamente 
essa ligeireza e brejeirice, adicio-
nando os temperos da ironia e do 
sarcasmo que rondam todos os re-
lacionamentos a dois.

Para escrever, Ana Elisa re-
vela que procura sempre por uma 
fagulha inicial nos textos, busca a 
própria palavra e sua força para 
gerar metáfora. E não há melhor 
metáfora para os desencontros do 
amor que a poesia Se eu chego an-
tes: “Se eu chego antes,/ te pego 
com respeitos demais;/ Se eu che-
go atrasada/ te pego casado e pai;/ 
Então eu chego agora,/ para ver se 
é boa hora”.

Para poesia, é sempre boa 
hora. Já a pescaria de peixes e de 
amores deve respeitar humores, 
marés, correntezas, e é mesmo pre-
ciso respeitar relógios. O que faz da 
pesca (de amores? de palavras?) 
um esporte infinito.

Em sua apresentação, a poeta 
explica, com simplicidade: este Anzol 
é produto da “infinita pescaria” nos 
últimos cinco anos. Ana Elisa está 
certa: quando somos pescadores de 
palavras e sentimentos, até quando 
estamos dormindo o peixe vem.

a autora
ana Elisa RibEiRo
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inusitado, de agir por acreditar no 
impossível. Isso eles não falavam, 
mas eu acabei deduzindo.

Mais tarde, já crescida, a 
pescaria estranha dos carangue-
jos, na mítica praia de Itaparica, a 
calça pescando siri, o céu refletido 
no mar em ressurgência, os pés 
na areia morna da madrugada, o 
medo de segurar firme no bicho 
parrudo e cheio de pinças ameaça-
doras. A arte de observar a nature-
za, o desejo de conseguir dominar 
o próprio medo, o riso irrompendo 
o silêncio do alvorecer.

Adulta, sentia a melanco-
lia profunda do aquário. De certa 
forma, só me interessava por eles 
nas lojas de animais. De resto, so-
bressaía apenas a melancolia na 
preparação do aquário — aquele 
simulacro de rio encaixotado —, 
a melancolia na colocação do pei-
xe que bate a esmo nas paredes 
de vidro (o que será que ele vê? 
será que nunca aprende que não 
há para onde ir?). Melancolia, por 
fim, ao limpar o aquário sujo, ao 
jogar o peixe no sanitário, ao de-
cidir abandonar o aquário. Talvez 
seja outra boa referência de infer-
no, trazida por Ana Elisa Ribeiro.

Essas são algumas das múlti-
plas referências que guardo do que 

anzol de 
pescar 
infernos
Ana Elisa ribeiro
Patuá
100 págs.
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Cabral entre a liberdade e o rigor

E
m entrevista a Mário 
Cesar Carvalho, datada 
do ano de 1988, o poe-
ta João Cabral de Melo 

Neto me ajuda a entender melhor 
o que é a “voz interior” que um es-
critor deve procurar para chegar a 
ser dono de sua escrita. Diz Cabral: 
“Você tem que criar sua arte poé-
tica. Ninguém pode escrever um 
verso livre. Você tem que descobrir 
suas regras e, embora não sejam 
regras consagradas, são regras que 
você respeita religiosamente. Des-
de o momento em que você as res-
peite, está exigindo de você maior 
trabalho e uma coisa que você faz 
com inteligência e trabalho é forço-
samente melhor”.

Criar o próprio caminho. Er-
guer os próprios limites. Determi-
nar — seja ela qual for — a própria 
direção. A isso chamo “cair em si”. 
A queda necessária em si mesmo, 

sem a qual nenhum escritor conse-
gue chegar a uma arte própria. Mas 
João Cabral não pensou sempre da 
mesma maneira e, na verdade, os 
pensamentos não são tão simples. 
Eles oscilam, são cambiantes, ins-
táveis. Eles estão vivos.

Trinta e cinco anos antes 
desta entrevista, Cabral deu outra 
entrevista, dessa vez ao poeta Vini-
cius de Moraes, publicada na revis-
ta Manchete, em que diz: “Acho o 
verso livre uma aquisição fabulosa 
e que é bobagem qualquer tentati-
va de voltar às formas preestabe-
lecidas. Abrir mão das aquisições 
da poesia moderna seria para mim 
como banir a poesia do mundo mo-
derno”. Verso livre, ou verso regra-
do? Cabral sempre oscilou entre 
as duas idéias. Podemos pensar 
assim: verso regrado, mas regrado 
com absoluta liberdade.

Até escrever A educação 

pela pedra, de 1965, Cabral só 
escrevia em versos de no máximo 
oito sílabas. Neste poema, decidiu 
que trabalharia com versos que ti-
vessem pelo menos nove sílabas. 
“O meu esforço foi escrever um 
verso mais largo, mas sem cair na 
retórica, sem aguar o verso”, expli-
cou em entrevista a José Carlos de 
Vasconcelos, do Diário de Lisboa, 
concedida em 1966. Faço uma pau-
sa para esclarecer que retiro todos 
esses trechos de entrevistas do li-
vro Idéias fixas de João Cabral 
de Melo Neto, precioso guia dos 
pensamentos do poeta publicado 
em 1998 pela Nova Fronteira em 
parceria com a universidade de 
Mogi das Cruzes.

Mas — novo salto — em 1988, 
na entrevista já citada a Mário Cé-
sar Carvalho, Cabral diz: “uma das 
coisas fatais da poesia foi o verso 
livre. No tempo em que você tinha 

que metrificar e rimar você tinha 
que trabalhar seu texto”. Com isso, 
retirava da poesia o inútil. Chega-
va ao osso do poema — chegava ao 
poema. Depois, em conversa com o 
artista plástico Carlos Carvalhosa, 
um ano mais tarde, Cabral insiste: 
“Eu acho que o verso livre foi lon-
ge demais, há uma necessidade de 
se voltar a uma certa disciplina”. 
Entre a liberdade e o rigor, o poeta 
cava seu caminho de poeta.

Considerava que só escrever 
verso livre realmente até O cão 
sem plumas, poema de 1950. A 
partir deste livro, toda a sua poesia 
é metrificada. recorre então a uma 
idéia do poeta americano Robert 
Lee Frost, que diz assim: “escrever 
verso livre é como jogar tênis sem 
rede”. uma partida de tênis sem a 
rede é algo completamente impos-
sível. Só a rede torna tudo possível. 
Só as regras, pensava Cabral, tor-

nam a poesia possível. Em 1990, 
em mais uma entrevista, dessa vez 
a André Pestana publicada no li-
vro O que eles pensam (Tagore 
Editora, 1990), consegue, talvez, 
sintetizar sua difícil posição: “Não 
é voltar a nenhum Parnasianismo, 
sonetismo, a nenhuma forma rí-
gida exterior. Mas eu tenho a im-
pressão de que cada pessoa devia 
encontrar a sua forma rígida para 
sua maneira de ser e segui-la”.

Em resumo: cada poeta deve 
encontrar sua forma interior. De 
novo: aqueles limites, aquelas for-
mas, aqueles sentimentos que exis-
tem dentro de si de uma maneira 
única. Podem parecer estranhos, 
estúpidos, incoerentes, inoportu-
nos, nada disso importa. um poeta 
só se torna poeta quando se volta 
para dentro de si e ali, em sua pró-
pria escuridão, divisa as fronteiras 
de seu mundo.

a literatura e o logro
:: hArON GAMAl
 rIO dE JANEIrO – rJ

O 
leitor de romances não 
gosta de ser enganado. 
Essa verdade é mais fá-
cil de ser observada na 

literatura policial. Entre os cultores 
do gênero, sobretudo entre os es-
critores, é regra que o narrador não 
pode ser o personagem que prati-
cou o crime. Ainda outro ponto: o 
bom narrador desse gênero, junto 
com o seu detetive, segue pistas que 
levarão ao criminoso. Quando este 
é descoberto, parecerá ao leitor que 
o próprio narrador vem a reboque 
do seu herói-detetive. O autor de li-
teratura policial não deve, no final 
da narrativa, apresentar uma solu-
ção em que nas páginas anteriores 
tenha enganado o leitor. Apesar 
de alguma controvérsia, em toda 
a literatura tal concepção de certo 
modo vigora. Ninguém quer ouvir 
história de uma voz que, no final do 
relato, o terá passado para trás. Na 
literatura brasileira, temos a ques-
tão do narrador suspeito. Mas ela 
geralmente vigora em narrativas 
em primeira pessoa. Caso este nar-
rador participe da trama e ele seja 
o protagonista, muitas vezes há de 
se perdoar o logro. O personagem 
quer salvar os seus interesses. Nes-
te caso, no entanto, mesmo assim, 
o logro não será total. O bom leitor 
olhará com suspeição este tipo de 
narrador desde o início.

No romance histórico Em 
breve tudo será mistério e cin-
za, de Alberto A. Reis, o leitor ex-
perimentado não sairá da narrativa 
logrado, mas perceberá o pecadilho 
que cometeu o autor. Ao optar por 
um narrador em terceira pessoa, 
narrador onisciente, que paira aci-
ma da trama, o autor tenta ludibriar 
o leitor no começo da história.

O livro tem início na Paris da 
segunda década do século 19. um 
casal de franceses embarca para o 
Brasil. A mulher é filha de um jo-
alheiro que dirige uma casa famo-
sa à época, a Gerbe D’Or. François 
Dumont é convencido pelo sogro a 
se aventurar no interior do Brasil, 
precisamente nas Minas Gerais, 
em busca de diamantes.

A aventura é suspeita. Pois 
não é praxe ser oferecida tal missão 
a um homem até certo ponto medí-
ocre, não acostumado a aventuras, 
tanto mais quando se trata de um 
bom freqüentador do fastio pari-
siense. Mas François aceita a mis-
são e, depois de uma tempestuosa 
viagem, desembarca com a mulher 
no rio de Janeiro.

Após ser informado da morte 
trágica do sogro ocorrida em Paris, 
por intermédio da Missão Diplo-
mática Francesa no rio de Janei-
ro, Dumont cavalga como o amigo 

Fernando Murat, de volta à cháca-
ra onde este último o hospeda. Em 
meio a uma conversa entremeada 
por longos momentos de silêncio, 
o narrador interpõe um flashback 
remontando a Paris no momento 
anterior ao embarque de François. 
Neste trecho, somos informados de 
um grande roubo na Gerbe D’Or. 
Trata-se do desaparecimento de 
quatro graúdos diamantes perten-
centes a uma condessa. Na página 
79, o narrador em terceira pessoa 
(é bom sempre reafirmar esse pon-
to) engana o leitor: “François, no 
entanto, estava triste. Sentia-se 
só no mundo. Havia perdido, em 
poucos segundos, o sentido de sua 
viagem e a herança do sogro”. Mas 
próximo ao final, principalmente a 
partir da página 489 (capítulo cha-
mado Pedras mortas), na conversa 
que tem com Dona Beja (ela mes-
ma, a tal deusa da beleza de Araxá), 
François Dumont fará uma con-
tundente revelação. O leitor, então, 
perceberá que não foi exatamente 
isso que o narrador proferiu no co-
meço do livro.

Outro ponto negativo refere-
-se aos diálogos. Com exceção de 
uma palavra ou outra, mesmo quan-
do se trata da fala de escravos, eles 
seguem um padrão único. Em deter-
minadas passagens é difícil de acre-
ditar no discurso indireto livre de 
personagens como Maquim, Rosa 
Xangana e Duzinda. Algumas des-
sas reflexões beiram problemas filo-
sóficos, difíceis de serem atribuídos 
a personagens que estiveram ainda 
recentemente ligados à vida tribal.

Mas a narrativa não deixa de 
ter virtudes, principalmente por se 
tratar de uma obra com 564 pági-
nas onde a trama principal e his-
tórias paralelas se desenvolvem e 
se resolvem satisfatoriamente. O 
romance é dividido em cinco livros 
(ou partes), cada um deles possui 
título: Por terras e por mares, 
Tempo de guerras, Batalhas cí-
vicas, Rebeliões e Passim. O pri-
meiro aborda, em sua maior parte, 
a viagem de François Dumont e a 
esposa. Também se situa neste tre-
cho parte da história da joalheria 
Gerbe D’Or e de seu proprietário, 
o sogro de Dumont; a chegada do 
francês ao recife e ao rio de Janei-
ro depois de muita intempérie; e a 
rede de influentes contrabandistas, 
que inclui pessoas de renome. Elas 
facilitam o envio de pedras precio-
sas para a Europa, conseguindo 
a inserção de ouro e diamante no 
mercado, uma espécie de lavagem 
de dinheiro da época. O segundo 
livro já enfoca a questão da escra-
vatura e como os brasileiros bran-
cos lidavam com ela; depois intro-
duz política e aventura na busca 
desenfreada pelos minérios mais 
valiosos. Batalhas cívicas e Rebe-

liões descrevem a tentativa de um 
mundo ainda rústico ter como fiel 
da balança o Direito, mas tudo de 
modo combinado e fingido. Quan-
do as coisas fogem do controle, 
desemboca-se nas rebeliões. Na úl-
tima parte, há o suplício do escra-
vo Maquim, e a já citada revelação 
(objeto de controvérsia na escritu-
ra do romance) que o narrador põe 
na voz de Dumont.

Como romance histórico, o 
livro nada acrescenta, proporcio-
nando a personagens reais apenas 
traços caricatos. A narrativa prima 

em apresentar a sensualidade das 
escravas negras, do cortejo de Dona 
Beja, em Minas, e a voluptuosidade 
de padres homossexuais e pedófi-
los, sendo alguns entre eles ricos.

Como todo livro tem um quê de 
romance policial, Em breve tudo 
será mistério e cinza também vai 
por esse filão, mas o narrador em ter-
ceira pessoa, ao se colocar sob a pers-
pectiva ideológica do protagonista, 
elimina qualquer sutileza de surpre-
ender o leitor em relação ao proble-
ma principal que motiva a viagem do 
casal Dumont ao Brasil.

trecHo 
Em bREvE tudo sERá 
mistério e cinza

“françois, no entanto, 

estava triste. Sentia-se só 

no mundo. havia perdido, 

em poucos segundos, o 

sentido de sua viagem e a 

herança do sogro. Mas de 

que lhe valeria? Ele nunca 

teria uma parte significa-

tiva daquilo. Mesmo que 

a tragédia não tivesse 

ocorrido, tudo iria bem 

para louis e hubert. No 

melhor dos casos, ele 

e honorée recolheriam 

apenas algumas migalhas 

da riqueza do sogro.

o autor
albERto a. REis

Nasceu em Belo horizonte 
(MG), em 1947. Mudou-se 
para Paris em 1968, onde se 
graduou em Psicologia Clíni-
ca. lecionou na Argélia e foi 
professor da faculdade de 
Medicina da PuC–SP. Atuou 
como psicanalista e hoje é 
livre-docente da uSP, uni-
versidade em que coordena 
o laboratório de Saúde 
Mental Coletiva. é autor de 
numerosos artigos e livros 
sobre psicanálise, saúde 
mental e saúde pública. em 
breve tudo será mistério 
e cinza é seu primeiro livro 
de ficção.

Em bREvE tudo 
serÁ mistério 
e cinza
Alberto A. reis
Companhia das letras
568 págs.
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P
or uma destas trapa-
ças do destino literário 
— naturalmente provo-
cada pelos equívocos de 

nossa política editorial —, o grego 
Nikos Kazantzakis continua um 
desconhecido dos leitores brasi-
leiros, apesar do sucesso mundial 
de Zorba, o grego, estrelado por 
Anthony Quinn, nos anos 1960, da 
adaptação de A última tentação de 
Cristo, exaustivamente exibida em 
cinemas brasileiros. Mesmo sua 
autobiografia Carta a El Greco, 
brilhantemente traduzida por Cla-
rice Lispector e publicada pela Edi-
tora Artenova, do rio de Janeiro, 
não tem merecido a devida atenção 
nem dos críticos nem dos leitores. 
Na década de 1970, a então pode-
rosa Nova Fronteira publicou o ro-
mance Os irmãos inimigos — es-
crito em forma de diário — e todos 
continuaram dando as costas a este 
magnífico escritor, até por conta da 
literatura eminentemente política 
da época — denominada de esquer-
da ou de direita. A literatura no 
Brasil tem destas coisas — tudo é 
moda. E, infelizmente ou felizmen-
te, Kazantzakis nunca foi moda.

Agora, a Grua Editora, de 
Carlos Eduardo Magalhães, res-
taura — apenas em parte — a dig-
nidade do escritor grego no Brasil, 

publicando O capitão Mihális 
(Liberdade ou morte) — uma 
das obras capitais deste ilustre 
desconhecido entre nós, com tra-
dução, notas e posfácio de Silvia 
Ricardino. No entanto, apesar de 
sua importância, a grande mídia 
nacional continuou a desconhecê-
-lo, apesar de algumas notas e 
breves resenhas em publicações 
nacionais. Ele merecia mais, mui-
to mais. Em suas páginas desfilam 
personagens, histórias e situações 
decisivas e fundamentais. Talvez 
seminários e encontros onde se pu-
desse debater e analisar a impor-
tância de Kazantzakis no quadro 
da literatura mundial na primeira 
metade do atormentado século 20. 
É verdade que a obra é conteudísti-
ca, mas é construída por um estilo 
forte, elaborado e cuidadoso. Belo, 
denso e iluminado

A obra deste grande escritor 
trata, na maioria dos seus livros, 
das guerras entre cristãos e turcos 
na pequenina ilha de Creta, onde se 
respirava um “ar trágico”, “quando 
os turcos ainda a dominavam” e 
“começavam a ser ouvidas as en-
sanguentadas asas da Liberdade 
aproximando-se” na definição do 
escritor. Era política também, mas 
não a política maniqueísta que in-
teressava aos críticos brasileiros.

Mas, afinal, o que é o roman-
ce? “A história passa-se em Megalo 
Kastro, a capital de Creta, fronteira 
imaginária em Ocidente e Oriente, 
tendo como pano de fundo uma 
revolta que durou oito meses e foi 
sufocada pelo então dominador 
turco”, informa a tradutora Sílvia 
Ricardino no posfácio. Durante 
os sete meses em que trabalhou 
a obra o autor sentia-se sob forte 
emoção, conforme confessou de-
pois aos amigos, porque revivia 
momentos dramáticos de sua gen-
te e porque precisava ressuscitar 
mortos emblemáticos e queridos. 
Mesmo assim, dizia que nunca 

sentiu tanta alegria em escrever 
um romance. Para escrevê-lo, Ka-
zantzakis inspirou-se na figura do 
pai, a quem ele respeitava e temia, 
além de revelar o caráter dos anci-
ãos da antiga aldeia, cuja vida tes-
temunhou nos primeiros anos do 
século 20. Os acontecimentos são 
quase todos verdadeiros e repre-
sentam uma parte significativa da 
história cretense. A rua onde a his-
tória começa chama-se hoje Nikos 
Kazantzakis, reverenciando o seu 
mais notável escritor.

Ali, o escritor dá uma verda-
deira aula de como se deve iniciar 
um romance, colocando o leitor 
imediatamente dentro da ação, 
através de um perfil físico-psico-
lógico: “O capitão Mihális rangeu 
os dentes, como costumava fazer 
quando a raiva o dominava. Des-
pontou dentre os seus lábios o ca-
nino direito, que brilhou em meio 
aos bigodes negros. Com acerto 
fora apelidado, em Magalo Kastro, 
de capitão Javali: quando ficava ir-
ritado, com seus olhos profundos 
e escuros de breu, o curto pescoço 
rígido, a pesada robustez ossuda e 
seu canino a despontar, assemelha-
va-se verdadeiramente a um javali, 
que viu gente e escorou-se nas patas 
traseiras para arremeter”. Vem em 
seguida, a definição exata do cará-

ter: “Desde muito cedo, vivendo 
cada momento como estivesse pres-
tes a romper uma contenda, suspei-
távamos que neste mundo lutam 
duas grandes forças — o Cristão e o 
Turco, o Bem e o Mal, a Liberdade 
e a Tirania — e que a vida não é um 
brinquedo, é um combate”.

Segue-se o desenvolvimento 
da narrativa, com o capitão, sim-
bolicamente, apresentando os per-
sonagens, sobretudo aqueles que 
terão um papel fundamental. De 
parágrafo em parágrafo, eles vão 
surgindo, através de uma saudação 
ou de uma conversa rápida, mas in-
formativa. Foi uma das primeiras li-
ções que aprendi na arte de narrar, 
embora nada disso possa ser repeti-
do — e é para isto que uma oficina 
serve. Tudo isso vai num crescendo 
até que o leitor esteja inteiramen-
te seduzido pelo romance, é claro, 
através do seu personagem. É um 
texto tão bem elaborado que se re-
vela espontâneo, mas sabe-se que 
Kazantzakis precisou de três ver-
sões até chegar à montagem ideal. 
Escreveu durante quase dez anos, 
meticulosa e cuidadosamente.

Um livro, afinal, que deve ser 
lido com a mesma paixão com que 
foi escrito, porque o autor o consi-
derava o seu romance mais impor-
tante e mais revelador.

uMA PrOSA BElA, dENSA E IluMINAdA

o capitÃo miHÁlis 
(libERdadE 
ou moRtE)
Nikos Kazantzakis
Trad.: Silvia ricardino
grua
568 págs.

AOS quE AINdA SONhAM

capÃo pecado
ferréz
Planeta
190 págs.

:: VIlMA COSTA
 rIO dE JANEIrO – rJ

Capão pecado, de Fer-
réz, conta histórias de 
amor e ódio e tem como 
palco de representação 

Capão Redondo, bairro periférico 
de São Paulo. Este é cenário e perso-
nagem da tragédia cotidiana de seus 
moradores que inclui crimes, pe-
cados, sonhos, esperanças e parcas 
alegrias. Publicado pela primeira vez 
em 2000, preserva sua atualidade e 
relevância. Possui cinco partes e 23 
capítulos, num total de 190 páginas. 

Cada uma das cinco partes 
é introduzida por depoimentos de 
personalidades ou grupos repre-
sentativos da cultura local. São de-
poimentos, testemunhos que, por 
diferentes enfoques, participam do 
livro como vozes autônomas. Em 
sua visão apaixonada do lugar, de 
sua vivência cotidiana, denunciam 
desencantos e sugerem propostas 
alternativas. Apresentam-se, além 
disso, em tom de manifesto e trazem 
em comum a referencialidade local, 
com marcante inserção no bairro. 

Além disso, como que encarta-
do em dois blocos está um conjunto 
de fotografias. no seu conjunto, as 
fotos estão articuladas com o texto 
principal (a narrativa propriamente 
dita), procurando retratar a realida-
de física, psicológica e humana do 
lugar e de sua gente. 

No mais, o romance tem ca-
ráter predominantemente ficcional, 
por mais que se afirme partir de “fa-
tos verídicos”. Percebe-se um nar-
rador onisciente que conta histórias 
de moradores do bairro, muitos dos 
quais não passam personagens-tipo, 
sem maiores singularidades.

Rael, entretanto, constitui-se 
como personagem central, em torno 
do qual outras histórias se cruzam. 
São muitos os amigos, vizinhos e 
parentes que se perdem nas drogas, 
nas cadeias, nos bares, nas balas. Ele 
centra-se na vida familiar, busca e 
acredita no amor e no trabalho como 
meios de sobreviver com dignidade 
àquele destino de menino pobre. 
Rael, com um pai deprimidamente 
decaído pelo alcoolismo e uma mãe 
devotada e doente, ainda via na ética 
do trabalho e no carinho pela família 
algum sentido para a vida. 

A história é bem simples, o 
protagonista procura e encontra tra-

flashes panfletários, quase palavras 
de ordem. São como gritos de “so-
breviventes” (legenda de uma das 
fotos de uma família de moradores), 
que teimam em afirmar: “aqui mor-
reu a justiça, mas não a esperança”. 
Esta é uma legenda que acompanha 
a foto em preto-e-branco de um me-
nino que sorri à frente de um muro 
rachado e descascado. Ao lado, à 
esquerda, numa página anterior, 
encontra-se a foto de um homem 
maltrapilho, sentado atrás de duas 
muletas, na porta de um bar, com 
uma inscrição-legenda: “A vida 
como uma grande decepção”. 

São duas fotos, duas legen-
das, dois fragmentos que, apesar 
de se negarem, negociam sentidos, 
ou seja, conjugam-se para compor 
a leitura paradoxal dessa ficção ou 
realidade representada sob várias 
formas de linguagem. 

um dos grupos pronuncia qua-
se um manifesto. Em última análise, 
denuncia decepções, mas parece 
afirmar que a esperança é como cada 
um daqueles moradores, ainda uma 
precária sobrevivente.

É óbvio, nós sabemos quais 
são as carências daqui, mas mui-
tos não fazem a correria para que 
isso se reverta. As armadilhas estão 
armadas há tempos, algumas já 
utilizadas, nós as enxergamos e po-
demos desativá-las. Basta acreditar 
que a revolução começa a princípio 
em cada um de nós. Se eu quero, eu 
posso, eu sou. Abrace essa idéia de 
um lado positivo. 

A esperança sobrevivente con-
jugada com a vida como grande de-
cepção não permite retorno a velhas 
formas teleológicas dos grandes pro-
jetos utópicos. A favela não traz mais 
a perspectiva de uma comunidade 
organizada em torno de lutas sociais 
comuns. Trata-se agora da neofa-
vela, controlada pelo tráfico de dro-
gas, um poder paralelo e, ao mesmo 
tempo, articulado com o poder ins-
titucionalizado pelo mercado, pela 
mídia e pelo grande capital. Na neo-
favela a justiça morreu, e a esperan-
ça que sobrevive está dela dissocia-
da, não podendo oferecer mais que 
fragmentos de sonhos de comunhão 
passageiros, parciais e provisórios e 
propostas alternativas que unificam 
precariamente pequenas tribos. 

O admirável é que essa espe-

rança sobrevive. Mesmo com a vida 
como grande decepção, a maioria 
da população, surpreendentemente, 
contra todas as evidências e contra 
todas as estimativas deterministas, 
acomoda-se a velhas fórmulas reco-
mendadas pelo Realismo Frontal: 
“talvez seja melhor seguir a honesti-
dade”. Trabalham, pegam no pesado, 
fogem das ações mais perigosas e do 
caminho mais rápido para a riqueza, 
agrupam-se em seitas religiosas ou 
pequenas tribos, freqüentam escolas 
como salvação para um destino que 
se apresenta muitas vezes irreme-
diável, mesmo que, em última ins-
tância, para leitores desse momento 
contemporâneo, tudo isso não faça 
o menor sentido. É uma falta de 
sentido que não pára por aí. Mobi-
liza estudiosos em vários campos 
para novas buscas de explicação dos 
fatos. Contra todas as facilidades 
oferecidas pelo grande negócio do 
tráfico, a maioria da população do 
bairro ainda se levanta de madruga-
da e encara o batente, o mês inteiro, 
para não ter, por fim, como garantir 
com dignidade o sustento da família. 
É a essa mesma falta de sentido a que 
se referem os dois bichos soltos de 
Capão redondo ao final do romance.

— Choque, a parada sempre 
foi nesse naipe... e a parada vai fi-
cando cada vez mais louca, firma!

— Fora os malucos que tão só 
no trampo, que nem o Tiozinho lá 
da rua de cima, Seu Damião, que 
sai todo dia na correria, pega buzão 
lotado e nunca vi reclamando.

— Só! Mas o que leva esses tio-
zinhos e alguns malucos mais novos 
a suar pra caralho num trabalho? Se 
pá é a vontade de ver o filho no final 
da noite, tá ligado? E na correria lou-
ca, nem sempre se vê o pivete, e nem 
sempre volta pra casa, tá ligado? 

Coisa de maluco ou não, é a 
falta de sentido que estabelece a ne-
cessidade de novas construções de 
sentidos, impulsiona outras versões 
do vivido. Afinal, há os que ainda so-
nham. daí a importância de roman-
ces que falem de dentro do aconte-
cendo, do meio dos tiroteios, através 
de testemunhas e sobreviventes do 
caos, como o caso de Ferréz. Nada 
poderá ser compreendido do mo-
mento em que vivemos, se o ilógico, 
o sem sentido, e o silêncio dessas vo-
zes não se fizerem ouvir.

o autor
ferréz

Nasceu em São Paulo (SP), em 
1975. Estreou na literatura em 
1997 com fortaleza da desi-
lusão. é autor de manual prático 
do ódio, amanhecer esmeralda 
e ninguém é inocente em
são paulo. Também se dedica
 à música como compositor e 
cantor. Mora no bairro Capão 
redondo, em São Paulo.

trecHo
capÃo pecado

“Periferia é tudo igual, não im-

porta o lugar: zona leste, oeste, 

norte ou sul. Não importa se 

é no rio de Janeiro, em Minas 

Gerais, Brasília ou em São Pau-

lo. Enfim, seja lá qual for o lu-

gar, sempre serão os mesmos 

problemas que desqualificam 

o povo + pobre, moradores de 

casas amontoadas, umas em 

cima das outras.

balho, gosta de ler e preza a vida fa-
miliar. Não consegue se livrar, entre-
tanto, de um destino trágico, quando 
investe contra o patrão, que o traíra 
com sua mulher. Esta, antes de se 
tornar esposa e mãe de seu filho, era 
namorada de um dos seus melhores 
amigos. Matcherros, metido a mui-
to esperto e envolvido com o tráfico 
de drogas, perde a namorada e fica 
revoltado, mas nada faz de imediato 
com o amigo. Afinal, segundo ele: 
“da trairagem nem Jesus escapou”.

A linguagem de gueto que, a 
princípio, parece intraduzível é con-
trabalançada por um texto simples, 
fluente, quase espontâneo e, de cer-
ta forma, ingênuo, sob direção do 
narrador onisciente. Em entrevista à 
Folha de S. Paulo, Ferréz diz: “Que-
ro que o maloqueiro leia o meu livro 
e não esbarre em nenhuma palavra 
complicada”. Se alguém tiver que es-
barrar em uma palavra complicada, 
haverá de ser um playboy ou a in-
telectualidade ao deparar com a lin-
guagem de gueto. Esta, por sua vez, 
vai sendo de fácil tradução durante 
o decorrer da leitura, pela repetição 
de situações em que seus termos 
são usados. Isto, ao invés de tirar a 
compreensão textual, só amplia sua 
expressividade. 

Mano Brown apresenta o 
bairro:

Aqui a história de crime não 
tem romantismo e nem heróis.

Mas, aí! Eu amo essa porra!
No mundão eu não sou nin-

guém, mas no Capão Redondo eu 
tenho meu lugar garantido, morô 
mano? 

A declaração talvez explique 
o amor por essa porra tão violenta 
e a relação que se estabelece com a 
localidade e seus moradores tanto 
no mundo real quanto no ficcional. 
Seu narrador estabelece com o texto, 
muitas vezes, uma relação apaixona-
da que quebra o olhar distanciado 
a que se propõe do ponto de vista 
realista. Fica tão próximo dos seus 
personagens que chega a ser confun-
dido com eles. 

No romance, a localidade é ele-
mento chave de identificação do nar-
rador, dos protagonistas e demais 
personagens e tipos. Segundo depoi-
mento de Mano Brown, cada um de-
les julga ter um papel garantido no 
bairro em que vivem e que amam, o 

mesmo não ocorrendo com relação 
ao mundão, no qual nada são.

Em Capão pecado, nos dis-
cursos-depoimentos introdutórios 
dos capítulos, pode-se encontrar 
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PESquISA SOBrE A EVOluçãO 
lITErárIA NO BrASIl (11)

F
izemos a destacados escritores, edi-
tores, críticos, professores e jornalis-
tas culturais brasileiros a pergunta:

 
Tendo em vista a quantidade de livros 

publicados e a qualidade da prosa e da poe-
sia brasileiras contemporâneas, em sua opi-
nião, a literatura brasileira está num mo-
mento bom, mediano ou ruim?

ibRaíma tavaREs
Falo do ponto de vista do mercado, e assim 

considero que o momento é razoavelmente bom. 
Há muitas festas, feiras e baladas literárias. Há 
entre os editores um interesse renovado pelos 
escritores nacionais e a disposição de investir em 
sua publicação e divulgação, inclusive na litera-
tura de gênero — coisa que eu acho bastante po-
sitiva para a formação de leitores e de mercado. 
Dito isso, não posso deixar de observar que no 
Brasil o número de leitores é pífio, triste mesmo. 
Décadas de descaso com a educação produziram 
esse iletramento calamitoso. E é boa a produção 
literária contemporânea? Há coisas bastante 
boas e coisas muito ruins, mas eu sou daquelas 
que acreditam que da quantidade sairá a quali-
dade, do exercício sairá a excelência.

ibraíma tavares é publisher da editora 
Alaúde

maurício melo Júnior
Depois da tempestade da década de 1970, 

quando os escritores mergulharam de vez num 
país urbano e violento, e das reflexões dos anos 
seguintes, quando o experimentalismo se uniu 
a uma prosa de reflexão, os descendentes dos 
desbravadores passaram a olhar seu espaço fic-
cional misturando todos estes elementos com 
uma linguagem mais apurada e cuidada. É esta 
a prosa que hoje lemos.

A poesia é que ainda não encontrou seu 
prumo. De modo geral, os novos poetas não 
conseguiram se desligar do descompromisso 
formal que marcou a Poesia Marginal. Sem te-
rem lido sequer Drummond, saem a equilibrar 
versos sobre versos sem formalizarem uma 

poética digna deste nome. Alguns ainda des-
cambam a falar de amores numa linguagem 
de cabaré de quinta categoria que, como um 
bom cabaré de quinta categoria, só promove 
asco e sonolência. Tem ainda aqueles que não 
se libertaram dos conceitos do dadaísmo e do 
futurismo, coisas vistas como ultrapassadas, 
velhas e caquéticas já no distante ano de 1924.

Os que conseguem se livrar deste caos, os 
poetas de verdade, cada vez mais raros, estão 
produzindo uma poesia profundamente com-
prometida com a tradição. Trabalham a poéti-
ca na leitura cotidiana de bons e maus autores. 
Bebem em todas as fontes, do parnasianismo 
ao modernismo, passando pela geração de 45, 
pelo concretismo e até pelo movimento margi-
nal. Tentam enxergar os acertos e equívocos de 
cada momento e retrabalham temas e estéticas 
numa poesia original e forte. Lamentavelmente 
este grupo é minúsculo e precisa ser procurado 
com olhos de Sherlock Holmes.

A prosa vive um momento melhor. Te-
nho lido textos surpreendentes, embora não 
consiga escapar de uma turma que acredita 
no sexo e na violência como eixos de um mo-
vimento cultural. Mais sensato é ficar com 
aqueles que buscam o aprimoramento da lin-
guagem e da reflexão. Este é o primeiro passo 
para se chegar a uma literatura consistente.

A base deste avanço, pelo menos em 
minha visão, está nos incontáveis encontros 
literários espalhados país afora. Isso tem pro-
movido enriquecedores debates e trocas de ex-
periências. Também pululam as oficinas literá-
rias, que podem não formar um escritor de fato, 
mas fatalmente lapidam talentos e promovem a 
conscientização sobre o necessário compromis-
so com a literatura.

Os autores, velhos e novos, vêm falando 
mais de seus métodos de trabalho, outro mérito 
de nosso tempo. Claro que o fenômeno não é coi-
sa de agora, basta ler o imensurável volume de 
cartas escritas por Mário de Andrade. Ou buscar 
Hermilo Borba Filho em seu Diálogo do en-
cenador, de 1964, que mesmo se debruçando 
sobre o trabalho teatral fala do ato da criação 

artística. Ou Osman Lins em sua Guerra sem 
testemunha, lançada em 1969, mas que se 
mantém profundamente atual. Ou Autran Dou-
rado e sua Poética do romance lançada em 
1973 e relançada acrescida de Material de car-
pintaria três anos depois, que conduz a mão do 
leitor sobre o risco do bordado.

Parece que definitivamente o fazer lite-
rário entrou em pauta. E os escritores saíram 
de casa, viajaram, enxergaram outros am-
bientes e estão mais atentos ao que passa sob 
seus olhos. Assim estão fazendo uma litera-
tura de melhor qualidade, marcada por uma 
diversidade meritória.

Pena que esta diversidade ainda esteja 
sendo trabalhada com timidez. Muitos, te-
mendo a pecha de regionalista, optam por 
uma linguagem pasteurizada, pondo o peão 
gaúcho e o vaqueiro nordestino a se encon-
trarem em Copacabana. Melhor é ler Graci-
liano Ramos, Guimarães Rosa, Simões Lopes 
Neto e não se deixar cair na pobreza lingüísti-
ca da chamada literatura periférica.

Enfim, o tempo é de boa esperança, pois 
ainda existe muita matéria de ficção e poética 
borbulhando à espera de autores reais e vivos 
e criativos.

maurício melo Júnior é jornalista

scHneider carpeggiani
Eu edito o Pernambuco, que é o jor-

nal literário do estado. Apesar do título fincar 
uma fronteira psicogeográfica, nunca procurei 
transformá-lo num jornal pernambucano ou 
nordestino, nem mesmo brasileiro. Mas em 
uma publicação de literatura. É mais Pernam-
buco pela força e pela beleza da palavra do que 
pela condição regional que ela poderia impor. 
Meu interesse é fazer um jornal de literatura, 
da mesma forma como acredito que literatura 
não seja necessariamente uma ficção, mas uma 
palavra que, tensionada, ganha eco e reverbera. 
A partir dessa afirmação, começo a pensar na 
questão colocada sobre a situação da literatura 
brasileira contemporânea. Apesar de eu ter uma 
vida acadêmica, em que termos como literatura 
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somente a verdade
fernando Paiva
7letras
158 págs. 

Aos cinco anos, Mario lucachesi viu 
seu pai partir para mais uma de suas 
viagens misteriosas, mas, desta vez, não 
retornou. A foto na lápide e as lágrimas 
da mãe atestavam o óbito do pai, mas o 
filho jamais conseguiu superar. Tornou-se 
estudante de história, guia turístico de 
primeira linha e filho modelo. Ninguém 
diria que, na verdade, ele faz parte do 
Clube dos Mentirosos — capaz de 
histórias tão fantásticas que soam mais 
plausíveis que a própria realidade.

a lâmina que fere cHronos 
Ivan hegen
Prumo
237 págs. 

Em meio a reinterpretações da história, 
especulações futurísticas, deslocamento 
em sonhos, ecos da memória e vibrações 
musicais, os contos se desenrolaram 
em parte sob influência dos autores 
americanos da “geração perdida” — como 
Jack Kerouac e Allen Ginsberg. A lâmina é 
representada pela arte; o corte temporal 
entra como um ataque à domesticação 
que sofremos pelo tempo. A narrativa, 
isenta das convenções literárias, recai 
sobre o humor e o erotismo.

o evangelHo 
segundo taliÃo
flávio ricardo Vassoler
nVersos
303 págs.

A especialização literária do autor 
em fiódor dostoiévski já nos dá uma 
idéia do que está por vir. O conteúdo 
é atemporal e altamente psicológico: 
personagens bíblicos com suas histórias 
recontadas, uma conversa regada a 
conhaque num bar medieval do século 
16, reinvenções da famosa fábula do 
rato de Kafka até uma dialética do útero. 
definitivamente, linhas convencionais 
não fazem parte desse evangelho.

dEsabandono
ricardo Josua 
Tordesilhas
343 págs. 

daniel Esdras nunca conseguiu se dar 
bem com seu pai, Jonas; com a mãe, o 
relacionamento era frio e distante. Certo 
dia, Jonas sai para dar um mergulho e 
não volta mais. Agora, daniel precisa 
reescrever sua história e repensar o papel 
— aparentemente descartável — que seu 
pai teve ao longo dos anos. Como se numa 
renúncia emocional, o filho desamparado 
busca uma resposta para prosseguir — e 
acaba encontrando-a frente uma revelação 
surpreendente.

o bEijo na paREdE
Jeferson Tenório
Sulina
134 págs.

forçado a deixar sua cidade natal, na 
companhia do pai, João se vê jogado 
num território estranho no sul do 
país, convivendo com a apatia dos 
desconhecidos. Obrigado a enfrentar 
uma sucessão de abandonos, com 
apenas 11 anos, o protagonista 
enfrenta questões existenciais, 
reconhece os esquecidos e contempla 
todos os fantasmas criados pela 
sociedade; assim, um beijo parece ser 
a forma de derrubar as paredes mais 
duras da existência. 

viagem sentimental 
ao JapÃo
Paula Bajer fernandes
Apicuri
235 págs. 

Mesmo trabalhando numa agência de 
turismo, Anette viaja somente através 
da imaginação e pela leitura. Sua família 
é comum, beirando a indiferença, e os 
colegas de trabalho parecem satisfeitos. 
Ao sentir-se estrangeira em sua própria 
casa, decide que está na hora de mudar 
— embarcando na viagem da sua vida. 
de linguagem leve e bem-humorada, 
o livro narra conflitos, encontros e 
desencontros a fim de um sentido para 
a existência.

um lugar 
cHamado instante
Alvaro Posselt
Blanche
79 págs. 

Seguindo a linha de sua publicação 
anterior (tão breve quanto o 
agora), o autor, aficionado por 
haicais, trabalha seus tercetos com 
bastante humor e inteligência — à la 
Millôr fernandes. A cultura oriental, 
experimentações com os versos 
e figuras populares continuam 
presentes, onde vemos o “cereal” 
killer que matou a fome, lembranças 
do mestre Bashô e o corvo de Edgar 
A. Poe sendo libertado do quarto.

margeando o caos
Majela Colares
Confraria do Vento
111 págs.

A coletânea de poemas envolve 
cinco partes e assuntos distintos, 
mas que se completam. A abertura 
do livro é por conta de um ensaio 
de Paulo ferraz. O autor não faz 
questão de se prender num só 
estilo; como não faz parte de uma 
escola específica, passeia por 
várias. Eventos cotidianos, questões 
mentais, metafísicas ou todos os 
tópicos juntos permeiam seus 
versos — tão baseados em idéias 
quanto preocupados com o tangível.

max E os fElinos
Moacyr Scliar 
l&PM
146 págs. 

Max Schmidt, jovem alemão, no 
intuito de fugir da ameaça nazista, 
embarca num velho cargueiro rumo 
ao Brasil. de forma criminosa, o navio 
afunda, o capitão foge e uma pequena 
embarcação à vela é sua salvação. 
quando a situação parece estável, um 
jaguar — sobrevivente do naufrágio — 
pula em seu escaler. Inicia-se, assim, 
uma história de imigração, liberdade
e a luta eterna entre o homem
e suas feras internas.

sal
leticia Wierzchowski
Intrínseca
239 págs.

um farol de luz vacilante, na remota ilha 
de la duiva, é a peça chave. Cecília Godoy 
zela pelo farol, mantendo uma tradição 
de várias gerações. Após períodos de 
solidão, casa-se com Ivan, apesar da 
desaprovação de sua mãe, e tem seis 
filhos. flora, uma das filhas, descobre seu 
talento para a escrita e envia um romance 
para Julius Templeman, figura importante 
do ramo. Templeman decide ir à ilha e, de 
repente, todo o cenário muda.

brasileira e literatura latino-americana são ne-
cessários, gosto de pensar na literatura como um 
fenômeno maior que esse, maior que a restrição 
de um mapa. Mas, pensando de forma restriti-
va em livros de autores brasileiros lançados no 
Brasil, o que posso muito afirmar é de forma 
bastante parcial: a partir dos livros que des-
pontam no mercado literário e a partir dos que, 
humanamente, consigo ler. O que percebo, na 
verdade, dentro desse espectro é uma saudável e 
bem-vinda diversidade de vozes. Nem todas elas 
me agradam como leitor, mas é fundamental 
que elas existam, porque nos fazem pensar em 
várias literaturas brasileiras ou em várias litera-
turas sendo feitas no Brasil. É ótimo que exista 
um livro quase alienígena como O sonâmbu-
lo amador, de José luiz Passos, ganhando o 
principal prêmio literário do Brasil, ou mesmo 
uma obra densa, voltada também para a expor-
tação, como é o caso de Barba ensopada de 
sangue, de Daniel Galera, recebendo tamanha 
atenção. Ou um trabalho como o do curitibano 
Luís Henrique Pellanda, que retoma e subverte 
a tradição do cronista de ser o cronista de uma 
cidade. Ou a poesia de Paulo Henriques Britto 
ou as fábulas quase bíblicas dos contos de Ronal-
do Correia de Brito, que também fez um grande 
romance ecoando o universo de suas histórias 
curtas, Galiléia, ou o rebanho de loucos de Rai-
mundo Carrero. Ano passado mesmo tivemos um 
romance que passou longe das premiações, uma 
obra sui generis, As visitas que hoje estamos, 
de Antonio Geraldo. Isso tudo sem falar no en-
saio desafiador de denilson lopes, professor de 
comunicação social da UFrJ, nas reportagens 
literárias de Fabiana Moraes (repórter especial 
do Jornal do Commercio de Pernambuco) e nos 
poemas de afeto cortante de Angélica Freitas e 
Ricardo Domeneck. Diante desse quadro irregu-
lar que coloco aqui, que expõe apenas minha vi-
são limitada (como são todas as visões) de leitor, 
essa literatura brasileira, pensando nesse caso em 
fronteiras psicogeográficas, vive um momento de 
várias vozes histéricas. O que sempre é bom.

schneider carpeggiani é editor do 
jornal Pernambuco
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No campo de batalha
Coletânea de ensaios aborda cinco importantes guerras da história medieval peninsular

:: hENrIquE MArquES-SAMYN
 rIO dE JANEIrO – rJ

F
igura central entre as 
que pensaram a guerra 
na modernidade, Carl 
von Clausewitz observou 

que a guerra nunca é um ato iso-
lado: nenhum dos oponentes que 
nela se envolve é uma pessoa abs-
trata para o outro; a guerra não 
surge subitamente, nem se esten-
de num só instante; tampouco o 
seu resultado é algo absoluto. Ao 
afirmá-lo, o general não procura-
va afastar-se demasiadamente do 
campo de batalha; seu desinte-
resse por questões econômicas ou 
tecnológicas reflete a experiência 
moldada pelas campanhas napo-
leônicas, capazes de pôr em ques-
tão o minucioso planejamento e a 
competência administrativa dos 
prussianos. De fato, Clausewitz 
se preocupava com fatores que 
poderiam exercer um papel de-
terminante nos rumos do emba-
te: a guerra está envolvida em um 
ambiente político, cuja influência 
sobre as condições subjetivas dos 
antagonistas não pode ser negli-
genciada; desprezar esses elemen-
tos implica uma impossibilidade 
de considerar o que está em jogo 
no próprio acontecimento bélico.

Seria um equívoco transpor 
imediatamente as considerações 
de Clausewitz para a Idade Média, 
período de que trata a obra aqui re-
senhada; evoco-as a fim de vincar 
como mesmo um autor que reagia 
com desconfiança a qualquer refle-
xão que parecesse distanciar-se do 
terreno da experiência não pôde 
negligenciar o fato de que essa ex-
periência tem uma história, sem a 
qual é incompreensível. Quem são 
os atores que se apresentam no 
palco da batalha? De que elemen-
tos dispõem para atuar ao longo do 
combate? Que sentido político têm 
o evento bélico e suas consequ-
ências? Organizado por Marcella 
Lopes Guimarães, professora ad-
junta da universidade Federal do 
Paraná, Por São Jorge! Por São 
Tiago! Batalhas e narrativas 

ibéricas medievais reúne textos 
de pesquisadores que se debruçam 
sobre questões como essas, resga-
tando uma orientação historiográ-
fica que, em tempos não muito dis-
tantes, permanecia relegada a um 
segundo plano. Cinco são as bata-
lhas analisadas no livro, todas de 
indiscutível importância no âmbito 
da história medieval peninsular. 

Em Hispania Misera Effec-
ta: a Batalha do Guadalete (711) 
e a passagem da Antiguidade 
Tardia à Idade Média, Renan 
Frighetto, professor associado da 
universidade Federal do Paraná, 
aborda a batalha em que as hostes 
hispano-visigodas, lideradas pelo 
rei Rodrigo, foram derrotadas por 
grupos mauri islamizados e fac-
ções hispano-visigodas dissiden-
tes. Sugere Frighetto que a derrota 
do exército de Rodrigo pode estar 
relacionada à dificuldade dos his-
pano-visigodos em combater em 
campo aberto, o que teria motiva-
do a fuga de uma das alas — algo 
possivelmente também associado 
a disputas políticas internas —, 
ensejando a possibilidade de um 
contra-ataque das hostes inimigas, 
a que se seguiram a morte do rei 
e a derrota dos hispano-visigodos. 
Fatores políticos e circunstâncias 
da batalha contribuíram, por con-
seguinte, para a vitória dos exérci-
tos de Muza e Tarik, que teria por 
conseqüência o nascimento de al-
-Andalus e o início da Alta Idade 
Média na Península Ibérica.

José rivair Macedo, pro-
fessor associado da universida-
de Federal do Rio Grande do Sul, 
assina Entre a cruz e o crescente: 
cristãos, afro-muçulmanos e a 
Batalha de Las Navas de Tolosa 
(1212), texto em que analisa o con-
flito entre cristãos e muçulmanos 
do qual os primeiros sairiam vito-
riosos, logrando recuperar parte 
de al-Andalus. Consoante Mace-
do, pesaram em favor dos cristãos 
inúmeros fatores, desde a superior 
qualidade do armamento até o uso 
da cavalaria pesada e a capacidade 
de liderança de Afonso VIII, rei que 
ocupa um papel central nos relatos 

castelhanos sobre o episódio — que 
a partir dele buscariam “a legitima-
ção do poder real” e “a exaltação do 
poder eclesiástico e senhorial”; por 
outro lado, textos anticastelhanos 
e muçulmanos tratam a batalha 
como um acontecimento menor, 
quando o mencionam. 

Também de um embate tra-
vado no âmbito da reconquista, 
opondo uma coligação de reis cris-
tãos a muçulmanos, trata O poder 
do relato na Idade Média portu-
guesa: a Batalha do Salado de 
1340. No texto, Fátima Regina Fer-
nandes, professora associada da 
universidade Federal do Paraná, 
debruça-se sobre os relatos pro-
duzidos no período imediatamente 
posterior à batalha, assim demons-
trando de que modo representam 
projetos ideológicos que serviram 
como base de afirmação e legitima-
ção para o reino e para a nobreza: 
assim é que emerge de forma desta-
cada a figura do Prior do Hospital, 
Álvaro Gonçalves Pereira — pai de 
Nun’Álvares, elevando a linhagem 
do Condestável que desempenha-
ria um papel fundamental no esta-
belecimento da Dinastia de Avis.

Aljubarrota (1385) e as vozes 
que fundam a lembrança, assinado 
pela organizadora do volume — o 
único entre os textos a não abordar 
um evento imediatamente associa-
do à Reconquista — encerra uma 
instigante tentativa de abordar a 
batalha de Aljubarrota a partir de 
quatro crônicas medievais: as de 
Pero Lopez de Ayala, Fernão Lopes, 
Jean Froissart e a anônima Cróni-
ca do Condestabre. Confrontando 
esses pontos de vista, percebe a au-
tora como o evento é lido de modos 
contrastantes, a partir de interesses 
diversos: se Pero Lopez de Ayala e 
Fernão Lopes “percebem o evento, 
sobretudo, pelo viés régio que sus-
tenta o discurso”, no caso de Jean 
Froissart, embora haja espaço para 
discursos de exortação de d. João 
I, há maior atenção aos atores e cir-
cunstâncias do acontecimento — o 
que inclui detalhes úteis para uma 
reconstituição do embate; já a Cró-
nica do Condestabre se dedica “a 

evidenciar uma excepcionalidade, 
não um evento”: excepcionalidade 
representada, naturalmente, pelo 
próprio Nun’Álvares Pereira, o ca-
valeiro-santo, saudado como “novo 
Galaaz”. Marcella Guimarães, des-
se modo, revela como a cronística 
medieval se articulava com interes-
ses políticos, o que determinava di-
ferentes focos e modos narrativos. 

Proposta similar ocorre em 
Tomada de Ceuta: uma Batalha 
em fim de época, de Daniel Augus-
to Arpelau Orta — precocemente 
falecido, que cursava o doutorado 
quando produziu o texto que in-
tegra a obra. Encerrando o livro, 
o texto trata de um embate que, 
conquanto opondo cristãos a mu-
çulmanos, assim prolongando a 
mentalidade cruzadística, de outro 
lado já sinaliza o futuro projeto ex-
pansionista. Confrontando o modo 
como a batalha é relatada em fon-
tes como o Livro dos Arautos, obra 
quatrocentista de autoria desco-
nhecida, a Crónica da Tomada de 
Ceuta de Gomes Eanes de Zurara 
e o Livro da Guerra de Ceuta de 
Mateus de Pisano, logra Orta in-
vestigar como os diversos autores 
realizaram a tarefa de justificar e 
preservar o episódio desde uma 
perspectiva político-religiosa.

Como já anuncia o seu título, 
Por São Jorge! Por São Tiago! 
Batalhas e narrativas ibéri-
cas medievais trata de episódios 
bélicos e das narrativas que os 
perenizaram, o que faculta ques-
tionamentos que dizem respeito à 
própria natureza do fazer históri-
co: em que medida episódios pre-
téritos podem ser reconstituídos a 
partir das fontes que deles tratam, 
considerando-se sua relação com 
elementos ideológicos, políticos e 
religiosos? Se as palavras só nos 
permitem especular sobre o que 
vivenciaram aqueles que tomaram 
armas e se enfrentaram nos cam-
pos do passado, é certo que nos-
sas experiências contemporâneas 
muito podem dever às conseqüên-
cias desses embates — ou ao modo 
como elas foram pensadas por cro-
nistas e historiadores.

a organizadora
marcella lopes 
guimarÃes

é professora adjunta do 
departamento de história 
da universidade federal 
do Paraná, onde estuda 
principalmente a história 
Medieval. Em 2013, teve 
seu livro capítulos de 
história: o trabalho 
com fontes, selecionado 
no PNBE do Professor.
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por sÃo Jorge! por 
são tiago! batalhas 
e narrativas 
ibéRiCas mEdiEvais

“Carne, osso e voz... Na 

tentativa de compreender 

experiências, 

acontecimentos 

marcantes, dar sentido 

a memórias dispersas, 

ou ordenar a vida em 

uma seqüência, homens 

e mulheres recorrem 

muitas vezes a narrativas. 

recontamos fatos, 

sucessos imprevistos e 

casos extraordinários com 

intenções de contornos 

por vezes mal definidos. 

As batalhas no medievo 

estamparam páginas 

de crônicas e histórias 

provenientes de outras 

narrativas: relatos de 

participantes, modelos 

de heróis mais antigos ou 

outros textos, quando os 

eventos já estavam muito 

distantes de quem se 

interessou em escrevê-los.

por sÃo Jorge! por 
são tiago! batalhas 
e narrativas 
ibéRiCas mEdiEvais
Org.: Marcella lopes Guima-
rães
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N
um dos mais percu-
cientes textos escritos 
acerca do autor de Psi-
cologia de um vencido 

— o ensaio Augusto dos Anjos ou 
Vida e morte nordestina (1976) —, 
Ferreira Gullar, ao se deter sobre 
dominância e dependência cultural, 
afirma que, nos países metropoli-
tanos, as alterações do panorama 
literário correspondem a modifi-
cações estruturais da interpretação 
da realidade. Noutro contexto — o 
dos países em que a colonização 
efetivou-se como fato político e per-
manência ideológica —, o corrente 
revezamento dos estilos tende a ser 
algo ornamental, visto que a troca 
obedece a um mero e irrefletido de-
sejo de sincronia com o centro.

As ruminações de Ferreira 
Gullar convergem para esclarecer a 
posição peculiar de Augusto dos An-
jos no curso histórico da literatura 
brasileira. Ao questionar as tendên-
cias estéticas que lhe eram contem-
porâneas (especialmente o Parna-
sianismo e o Simbolismo) e, mais 
fundamente, ao questionar a própria 
literatura (como sinônimo tradicio-
nal de um tipo de beleza), o Poeta do 
Hediondo subverteu um ciclo secu-
lar, e inseriu na poesia nacional uma 
insígnia análoga à que Machado de 
Assis estampou na prosa: a insígnia 
dos autores cujas obras se revelam 
irredutíveis ao que as rotulações es-
tilísticas possuem de redutor.

Afinada a esse tópico do de-
bate crítico, a tese A invenção do 
Expressionismo em Augusto 
dos Anjos, do ensaísta, poeta, dra-
maturgo e professor universitário 
paraense Zemaria Pinto, efetua uma 

Inventor de si mesmo
zemaria pinto defende que Augusto dos Anjos foi expressionista muito antes que os poetas alemães

dúbia tarefa, visto negar as classifi-
cações correntes em torno do poeta 
paraibano, como simbolista e pré-
-modernista, ao mesmo tempo em 
que o vincula a uma tendência esté-
tica: “(...) Augusto dos Anjos aproxi-
mou-se de tal forma dos expressio-
nistas alemães — antes deles —, que 
é absolutamente aceitável classificá-
-lo como poeta expressionista”. O 
indicativo temporal, que antepõe o 
nordestino aos germânicos na cons-
trução da estética deformadora, 
instaura uma segunda dubiedade, a 
qual reforça as colocações de Gullar: 
o Expressionismo surgiu antes de 
seu surgimento, ou seja, no Brasil do 
início do século 20, transitando en-
tre o Nordeste e o Sudeste do Brasil, 
Augusto dos Anjos já elaborava uma 
poética com traços que poucos anos 
à frente seriam postos em evidência 
na Alemanha: 

O título deste trabalho — A 
invenção do Expressionismo 
em Augusto dos Anjos — re-
flete literalmente o que pretendo 
demonstrar: Augusto dos Anjos 
desenvolveu processos expressio-
nistas antes mesmo dos poetas ale-
mães, que só começaram a dar pu-
blicidade à sua produção em 1910, 
quando o poeta brasileiro já estava 
havia quatro anos produzindo sob 
a luz da nova estética. 

Baseando-se atentamente nas 
publicações em jornal, visto que 
o autor de Versos íntimos lançou 
apenas um livro — Eu, em 1912 —, 
Zemaria Pinto divide a produção 
de Augusto dos Anjos em quatro 
fases: a primeira, de 1900 a 1903; a 
segunda, de 1903 a 1906; a terceira, 
de 1906 a 1912; e, por fim, ocorri-
da entre 1912 e 1914. A divisão tem 

caráter declaradamente didático, e 
busca apontar quando em Augusto 
vai despontando, por assim dizer, a 
expressão expressionista, para que 
se veja no despontar a primazia do 
paraibano acerca da estética a que o 
estudioso o associa: 

A partir de determinado pon-
to numa hipotética linha do tem-
po — localizado em junho de 1906, 
com a publicação de “Queixas no-
turnas” —, Augusto dos Anjos dá 
uma guinada na sua expressão 
poética. É como se o eu lírico desse 
lugar a um outro — sua máscara 
lírica. Sua poesia adquire um tom 
mais agressivo, abordando temas 
como o “novo homem” e “uma 
nova humanidade”. Essa nova 
expressão, inominada, dá o tom 
da maioria daqueles 45 poemas 
[constitutivos da terceira fase e que 
integraram o livro único do poeta].

Logo no parágrafo seguinte 
ao da parte citada, ainda na seção 
introdutória, Zemaria diz que a di-
ficuldade de enquadrar estilistica-
mente a obra de Augusto dos Anjos 
foi desqualificada em razão de uma 
“estratégia utilizada por boa parte 
da crítica”, que, de acordo com os 
termos colocados, procurou camu-
flar seus limites (entenda-se incapa-
cidade de classificar corretamente) 
concebendo como desimportante 
o expediente classificatório. Pági-
nas à frente, mas na mesma seção, 
o ensaísta sublinha a originalidade 
do poeta, e diz que o traço original é 
unanimemente observado por seus 
críticos, “desde Hermes Fontes até 
Ferreira Gullar”. A observação de 
tais críticos, meritória a meu ver, 
recebe a ressalva de não apontar 
para o vínculo com o Expressionis-

mo, e leva Zemaria a concluir que 
nos dois estudiosos referidos “é 
flagrante a dificuldade de explicar 
o que diferencia Augusto dos Anjos 
dos demais poetas de seu tempo”.

Antes de comentar a passa-
gem, devo mencionar o belo pre-
fácio de Hildeberto Barbosa Filho, 
grande conhecedor da obra de Au-
gusto e de sua fortuna crítica. Após 
destacar com pertinência os méri-
tos do livro — a sistematização dos 
elementos interpretativos, a proce-
dência da bibliografia consultada 
e a escrita isenta do gesso normal-
mente verificável em trabalhos aca-
dêmicos (o livro de Zemaria deriva 
de uma dissertação de Mestrado) 
—, o poeta e professor paraibano 
diz ser possível “discordar dessa ou 
daquela afirmação teórica interpre-
tativa”. A esse respeito, penso que 
o estudo deixou de alcançar maior 
brilho justamente nos momentos 
em que, desejoso de confirmar seus 
pressupostos, subiu o tom além do 
devido em relação àquilo que não 
se lhe afigurou especular. digo isso 
porque, no lugar de apontar dificul-
dade explicativa da parte de quem 
não chamou Augusto de expressio-
nista, caberia perguntar se a enver-
gadura do poeta não continua a tor-
nar lacunares as etiquetas que dela 
se acercam. Tanto é que o próprio 
Zemaria reconhece traços de esti-
los diversos na poesia de Augusto, 
bem como dá a ver a problemática 
definição de Expressionismo em 
termos de movimento e/ou estilo.

À parte isso, o livro confirma o 
quanto obra do autor de As cismas 
do Destino (para Zemaria Pinto, o 
poema-núcleo do expressionismo 
augustiano) permanece atual, prin-
cipalmente pela repulsiva e deslum-
brante maneira de comover.

o autor
zemaria pinto
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Pará, em 1957, e é radicado 
em Manaus, no Amazonas. 
Como poeta, publicou 
corpoenigma (1994), 
fragmentos de silêncio 
(1996) e música para 
surdos (2001). é professor 
de Teoria da literatura 
e literatura Brasileira, e 
escreveu, em parceria com 
Marcos-frederico Krüger, dois 
livros de ensaios sobre obras 
indicadas para o vestibular 
da universidade federal do 
Amazonas (2000 e 2001). 
Também é dramaturgo, autor 
de nós, medéia (2003).
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A 
primeira visão de uma 
cópia física de Seu azul 
é algo um tanto curioso: 
com a capa coberta de 

areia e maior que o caderno do mio-
lo, ele é provavelmente bem diferen-
te de tudo que está na sua estante. 
A opção gráfica não é gratuita: de 
autoria de Gustavo Piqueira, a capa 
transmite uma sensação de descon-
forto para o leitor, sentimento parti-
lhado com os personagens. 

A obra narra a história da 
consultora de marketing infantil 
Giuliana e do engenheiro civil Luiz 
Fernando, casal que não se sente 
mais confortável com a relação após 
dez anos. Em busca de uma solução, 
buscam a orientação de um psicó-
logo. A sugestão do profissional é 
relativamente simples: eles preci-
sam voltar a compartilhar uma in-
timidade mais romântica. Para isso, 
deveriam parar de apenas resolver 
problemas e questões práticas da 
vida juntos (“Os poucos momentos a 
dois eram integralmente dedicados 
à resolução de problemas”, nos con-
ta o psicólogo narrador em primei-
ra pessoa), mas desenvolver outros 
assuntos e voltar a partilhar sonhos. 

De tão engessados que estão, 
não sabem nem por onde começar 
e têm dificuldades para imaginar 
como seriam essas interações. Ain-
da na seção de terapia, pedem ajuda 
do psicólogo para fazer isso e, num 
momento próximo ao constrange-
dor, chegam a um modelo — cada 
dia um deles deve escolher a man-
chete de uma notícia de um grande 
portal para os dois discutirem du-
rante o jantar, momento do dia em 
que devem exclusivamente conver-
sar sobre temas interessantes e que 
não sejam resoluções de problemas 

do dia-a-dia. Para não incomodar o 
tratamento dos pais, o filho de sete 
anos, Allyson, deve, durante a refei-
ção, ficar desenhando (ainda uma 
sugestão do psicólogo). 

Depois de uma primeira (e 
curta) parte do livro, em que o 
terapeuta conta a consulta do ca-
sal em primeira pessoa, a obra se 
desenvolve sempre com a mesma 
seqüência: uma manchete de notí-
cia, o diálogo do casal sobre aquele 
tema e um desenho do filho.

as mancHetes
Algo bastante surpreendente 

do livro é que todas as manchetes 
usadas pelos personagens para 
criar assunto foram de fato retira-
das de grandes portais de notícias 
do Brasil. São temas como “Gata 
do papa está entre bichos da sema-
na” ou “Noiva escolhe Fusca azul 
com teto solar para chegada a ca-
samento na praia”.

As escolhas dos títulos ajudam 
a obra a ter um tom cômico — e leve-
mente absurdo, que de certa forma 
permanece nos diálogos. No caso 
da manchete sobre a gata do papa: 
“Mas, por ser a gata do papa, é pro-
vável que ela possua algum dom 
especial” ou “Talvez um comitê de 
especialistas em bichos se reúna, 
toda semana, para eleger os bichos 
de maior destaque pelo mundo”. 

os diÁlogos
Os diálogos constituem a 

maior parte do livro, e a mais rele-
vante para a narrativa principal da 
obra. Muitas vezes, as reações dos 
personagens beiram o cômico — 
tanto pelos assuntos das manchetes 
como pela maneira com que condu-
zem a conversa sobre esses temas.

A diferenciação gráfica está 
também presente nessa parte: para 
deixar o texto fluído e sem outros tex-

tos que não o diálogo, as falas de Luiz 
Fernando estão em negrito enquanto 
as de Giuliana, normais. Outas saídas 
gráficas são usadas para representar 
características da fala: quando Luiz 
aparece bêbado, as letras parecem 
meio empilhadas, como se pronun-
ciadas sem clareza. Quando os dois 
brigam e conversam ao mesmo tem-
po, as falas estão sobrepostas. 

O livro é basicamente com-
posto de diálogos e é por meio de-
les que se constroem os persona-
gens, o contexto em que estão e de 
suas histórias. O leitor não dispõe 
de um narrador para contar parte 
da história, e deve se ater e confiar 
no que os personagens dizem. Nes-
se sentido, por vezes os diálogos 
parecem superficiais, como se fal-
tasse algum tempo de amadureci-
mento do texto do autor — algumas 
falas parecem forçadas, não veros-
símeis ou simples demais na boca 
de determinado personagem. 

Na maior parte, o livro puxa 
para um lado mais cômico, de si-
tuações absurdas que acontecem 
e, principalmente, a proporção das 
reações que causam — em poucas 
linhas, o balbuciar de um bêbado 
se torna uma suspeita de traição e 
o que era para ser um momento de 
conversa do casal se torna um es-
cândalo no prédio. 

Dentre os diálogos, percebe-se 
que o casal se afastou muito um do 
outro, tanto que não se sentem mais 
atraídos de nenhuma maneira. Pare-
cem estar sempre desconfiados um 
do outro e fechados para ouvir o que 
têm a dizer. Criam imagens um do 
outro que são de certa forma acusa-
tivas. O tom das falas é em geral ten-
so, com muitas ofensas e palavrões e 
pouco afeto. Apesar de não ser dito 
explicitamente para o leitor, fica nas 
entrelinhas que não existem demons-
trações físicas de afeto entre eles. 

os desenHos
Apesar de aparecer de ma-

neira breve, a construção do perso-
nagem do filho é bastante interes-
sante e bem-feita. A criança quase 
não fala no livro (com exceção de 
algumas partes finais). O que apa-
rece de si são os desenhos que cria 
durante o jantar dos pais — repre-
sentações gráficas dos diálogos que 
chegam a ser perturbadoras. 

No começo do livro, quando 
questionado sobre o que deveriam 
fazer com o filho quando estivessem 
jantando, o terapeuta sugere que 
Allyson crie desenhos que represen-
tem o jantar, ao invés de jogar o jogo 
eletrônico Death Warriars, como era 
comum nesse horário. 

O título do livro, Seu azul, 
vem justamente disso — com os pais 
preocupados com o filho dar sua real 
identidade em um jogo, pediram 
que ele criasse um pseudônimo. A 
criança na realidade queria escrever 
“céu azul”, mas um erro de grafia fez 
com que criasse outro nome.

A relação disso na história é que, 
em seus desenhos, acaba assumindo 
tanto o personagem “seu azul” — um 
quadrado dessa cor com característi-
cas humanóides — recriando cenas de 
violência relacionadas com as conver-
sas dos pais. E essas representações 
mostram que o filho na realidade está 
prestando atenção e absorvendo tudo 
aquilo que acontece entre os pais. Os 
desenhos trazem uma carga simbólica 
grande — de certa maneira, é como se 
ele tivesse digerido sua realidade e re-
presentado da sua própria maneira. 

A proposta do livro é criar 
diferentes visões de realidades por 
meio de linguagens específicas — 
enquanto a linguagem do casal é o 
diálogo, a do filho é o desenho. de 
certa forma, o autor opta por usar 
aquilo que é mais característico e 
representativo de cada persona-
gem. É interessante também como 
o autor consegue criar a história 
do final sem sair da estrutura base, 
conseguindo construir cenários 
diferentes sem mudar a estrutura 
narrativa proposta. Apesar de fun-
cionarem soltas, juntas as partes 
são um retrato de uma família em 
tempos loucos e de como essa ro-
tina pode afastar os integrantes de 
uma maneira quase brutal.

o autor
gustavo piqueira

formou-se na faculdade de 
Arquitetura e urbanismo da uSP, 
mas atua como designer gráfico, 
ilustrador, criador de tipografias 
e escritor. Em 1997 fundou o 
estúdio Casa rex, com sedes em 
São Paulo e londres. O primeiro 
livro de Piqueira foi publicado 
em 2004. hoje, soma 14 obras 
publicadas entre narrativas, livros 
infanto-juvenis, obras sobre 
design e releituras de clássicos.
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Neruda e a maravilhosa fábrica de chocolates
pablo nERuda preocupa-se com o ímpeto das estrofes, o amor em cantos e odes, a invectiva contra o sofrimento

:: flávio riCardo vassoler
 SãO PAulO – SP

O 
que é o homem? Quais 
são os seus desejos? 

Se o leitor e a lei-
tora despirem a curio-

sidade e a dúvida, encontrarão esse 
homem genérico sobre uma placa de 
Petri, sob as lentes de um microscó-
pio. A imaginação será reduzida ao 
bisturi do conceito. A vontade será 
aprisionada pela fotografia, ela ja-
mais será liberta por uma sequência 
cinética — um filme, uma narrativa, 
a polissemia arredia de um poema. 

Mas a Inquisição persiste e 
persegue. As perguntas despontam 
com o dedo em riste: 

— O que é o homem? Quais são 
os seus desejos? 

Acossado pela dúvida que não 
admite encruzilhadas, o réu Pablo 
Neruda (1904-1973) a princípio en-
colhe os ombros como as margens 
exíguas de um córrego em meio ao 
qual as crianças sorriem. O poeta 
bem sabe que as respostas são frá-
geis como a luz do inverno. A poesia 
insinua que a nudez requer o véu 
para ser nua. A alma salta sobre a 
carne, os pêlos ficam eriçados, mas o 
juízo só admite uma única resposta, 
a sentença.

— O que é o homem? Quais são 
os seus desejos?

Assim falou Pablo Neruda:
— O que é o homem quando 

não deseja? 
Assim falou Pablo Neruda sob 

o punho de Augusto Pinochet: 
— O que é o homem quando 

não pode desejar? 
Há alguns anos, me deparei 

com o Livro das perguntas (São 
Paulo: Cosac Naify, 2008): Neruda 
conseguiu convencer Peter Pan a se 
fantasiar de eu-lírico. As perguntas 
do livro não são dirigidas apenas às 
crianças. Além de serem dirigidas 
pelas crianças, as perguntas de Peter 
neruda insuflam ímpeto no adulto 
obrigado a calçar meias para cami-
nhar pela campina. 

E eis que duas facções vis-
ceralmente antípodas pretendem 
pronunciar a última palavra sobre 
a natureza humana: do lado direito, 
os adultófilos; do lado esquerdo, os 
infantilistas. 

Para os adultófilos à direita, o 
homem caminha sobre a criança, a 
idade da razão é a ruptura mais ca-
bal com a infância, como uma ponte 
dinamitada que não mais liga a ilha 
ao continente. 

Para os infantilistas à esquer-
da, a criança caminha sob o homem, 
a idade da razão é a continuação 
mais cabal da infância, como uma 
ponte pênsil que só faz ligar a ilha ao 
continente. 

Adultófilos à direita e infanti-
listas à esquerda não estão em con-
dições de entender que homem e 
criança caminham lado a lado. 

O homem é quando deseja. 
Os desejos são a fenomenologia do 
homem, o transbordamento de sua 
vontade, sua expressão em fatos, o 
caráter tangível — ainda que fugi-
dio — da identidade indômita do 
homem.

Assim falaram Pablo Pan e Pe-
ter Neruda: 

— Infantilistas à esquerda e 
adultófilos à direita não estão em 
condições de entender que o homem 
se transforma e permanece idêntico 
a si mesmo. 

Heráclito, Sócrates e Dostoié-
vski prolongam a dúvida. 

Como é possível que o homem 
não possa banhar-se no mesmo rio 
de sua infância? 

Como é possível que, após 
um turbilhão de perguntas que 
se alimentam de si mesmas, o ho-
mem ainda se encontre tão frágil 
e insciente? 

Se Deus não existe e tudo é 
permitido, como é possível deixar de 

ver que Deus se insinua pelas frestas 
da dúvida? 

questionar a si mesmo
Mas por que as perguntas in-

comodam tanto os juízes em suas 
várias máscaras de poder? um ve-
lho pensador alemão — o barbudo 
do século 19 que mais influenciou 
o século 20 — chegou a propor que 
a formulação de uma pergunta já 
pressupõe os caminhos da resposta. 
Ora, pensar de modo dubitativo im-
plica repensar o real, questionar a si 
mesmo, repensar o real em si mes-
mo, questionar a si mesmo no real. 
Mas será mesmo possível vivenciar 
o poder como algo transitório? (O 
trânsito, o transe?) Os juízes em 
suas várias máscaras de poder não 
querem entrever as contiguidades 
entre a lagarta e a borboleta — eles 
só querem ver o abandono definitivo 
da crisálida. O poder em suas várias 
máscaras de juiz sentencia que a 
anatomia deve dissecar o desejo. O 
poeta, adulto infante, versa que não. 

O Livro das perguntas 
também poderia se chamar A dú-
vida que vem a cavalo. Quem já 
cavalgou sabe que a estabilidade 
— nome mais cotidiano da certeza 
— abraça Cláudia, a claudicante, a 
trôpega. A queda.

O poeta, neném bípede, insi-
nua que as perguntas do livro pre-
cisam ser relidas de olhos bem fe-
chados — que a memória as capture 
para que sejam entoadas. Como se, 
ao dizê-las, a voz manuseasse as per-
guntas e descobrisse novos sentidos 
— e velhos ressentimentos. 

“Por que Cristóvão Colombo 
não pôde descobrir a Espanha?” 

Os adultos de hoje mal se 
lembram de que os adultos das 
grandes navegações temiam que o 
além do horizonte fosse um abismo 
que viesse a tragar os hereges que 
ousassem desafiá-lo. O mundo era 
imaginado como uma massa de ter-
ra informe sobre o enorme casco de 
uma tartaruga mitológica. (Quem 
ou o que sustentava a tartaruga era 
obra de Deus, isto é, do mistério.) 
Certo dia, o inquieto Colombo con-
vida a sobrinha para um passeio 
pela costa espanhola. Cansados à 
iminência do crepúsculo, os dois 
se sentam sobre uma rocha contra 
cujo silêncio a bruma só faz coli-
dir. Colombo abraça Catarina e lhe 
mostra um navio que se aproxima 
da fronteira do horizonte. 

— O que você acha que vai 
acontecer quando o barco tocar o 
horizonte? 

O silêncio temerário de Catari-
na faz o tio desbravador deduzir que 
a sobrinha também absorve por os-
mose a noção de que a terra é plana. 
Para Colombo, a terra, circular como 
uma laranja, nos apresenta o enigma 
da curvatura do horizonte. Assim, 
para incitar a curiosidade de Catari-
na, Colombo pede que a sobrinha es-
preite o barco uma última vez antes 
de lhe fechar os olhos. 

— Agora, conte até vinte!
Aos onze Colombo já se dá 

por satisfeito e permite que Catari-
na volte a ver por entre as frestas de 
seus dedos. 

— Mas o barco sumiu, tio, meu 
Deus, todos caíram no abismo, estão 
todos mortos, Deus tenha piedade! 

Eis que Colombo, a reboque de 
sua perspicácia, pede que a sobrinha 
lhe dê um beliscão. 

— Mas, tio, para quê? 
— Vamos, me belisque!
Catarina capricha; Colombo 

urra. 
— Pois muito bem: se suas 

unhas me deixaram roxo e se meu 
grito te assustou, nós dois estamos 
vivos, certo? 

— Tio, você bebeu antes do 
passeio? 

Colombo dá um sorriso de sos-
laio antes de responder à sobrinha 
com uma nova pergunta:

— Se estamos vivos e se eu já 
desapareci no horizonte várias ve-
zes a bordo de barcos como aquele 
que você imagina ter sido tragado 
pelo abismo, como é que estaría-
mos juntos aqui e agora? Ora, Cata-
rina, talvez a reta se curve além do 
horizonte... 

Ao descobrir a América, Co-
lombo redescobriu a Espanha. É 
pena que a colonização tenha lança-
do mão da catequese para enquadrar 
o outro. Quando reificado, o evan-
gelho não está em condições de en-
tender que os incas também tinham 
dúvidas sobre a humanidade dos 
espanhóis. Assim, os senhores ori-
ginais dos Andes jogavam cadáveres 
espanhóis sobre as águas para ver se 
os alienígenas flutuariam como cos-
tumava acontecer com os incas que 
expiravam. Cusco, a capital incaica, 
tem uma raiz etimológica tão etno-
cêntrica quanto o ímpeto de Colom-
bo. Em quechua, Cusco significa um-
bigo — o umbigo do inca, o umbigo 
do mundo, a vanguarda da civilização 
que, desafortunadamente, desconhe-
cia a pólvora. Cristóvão Colombo não 
pôde descobrir a Espanha, porque o 
navegador se descobriu espanhol so-
bre o umbigo de Cusco. 

“As lágrimas que não chora-
mos esperam em pequenos lagos? 
Ou serão rios invisíveis que correm 
para a tristeza?”

Dilúvio mítico
Enquanto navegava pelo Titi-

caca, eu não conseguia acreditar que 
aquela imensidão líquida e sobre-
levada era de fato um lago. Ficava 
imaginando o dilúvio mítico de Noé 
a represar as águas entre os cumes 
dos Andes. um lago marítimo, mar 
de água doce. O Titicaca zomba da 
fronteira entre Peru e Bolívia, ape-
sar de o nacionalismo peruano dizer 
“Titi para o Peru, caca para os boli-
vianos”. Nosso barco nos leva a ilhas 
pênseis de totora, sobre as quais os 
aymara lutam para sobreviver. A 
3.800 metros acima do nível do mar, 
o sol fustiga a pele como a desafiar 
os invasores sem asas. Compro uma 
camisa aymara — o tecido tem a con-
sistência dos sacos que levam grãos. 
Espreito o horizonte latino que Co-
lombo submeteu. Súbito, os Andes 
me trazem a vertigem de que a imen-
sidão do Titicaca não pode se expan-
dir. O lago-mar está confinado pelas 
montanhas, ele não pode desbravar 
os planaltos e planícies, a existência 
terrestre de Peru e Bolívia depende 
do confinamento do Titicaca, a não 
ser que os homens evoluamos à con-
dição de anfíbios. 

O Titicaca, então, chora e cho-
ve dentro de si mesmo. Se Newton e 
a gravidade transformassem o lago 
ilhado em um rio, a Bolívia teria 
saída para o mar, todos viveríamos 
em palafitas, as ruínas de Machu 
Picchu se transformariam em jan-
gadas de pedra. 

— O que é a tristeza? 
Caca responde a Titi: 
— A impossibilidade de desa-

guar, a necessidade de estancar um 
rio invisível. A imensidão ilhada do 
Titicaca sofre o castigo dos deuses: 
como o azul sobrelevado das águas 
ousou tocar o céu, o lago fica preso 
entre o Pacífico e o Atlântico sem po-
der conhecer a irmandade das águas 
e o êxtase da pororoca. 

“Por que os imensos aviões não 
passeiam com seus filhos?”

Os bombardeiros estão para 
as pipas, assim como o presidente 
norte-americano Harry Truman está 
para Hiroshima e Nagasaki. 

“A fumaça fala com as nu-
vens?”

não, a fumaça as asfixia. 
“Como agradecer às nuvens 

essa abundância fugidia?”
Os aymara, sobreviventes au-

tóctones do Titicaca, sabem que a 
pesca pressupõe a repetição. O ritu-
al. O rito tenta ludibriar a areia do 

tempo ao repetir o passado como se 
ele fosse ainda uma vez aqui e agora. 
E amanhã. um consolo algo dúbio: 
as nuvens voltarão a chover — elas 
chovem a mesma água desde o prin-
cípio dos tempos —, mas chegará 
um dia em que eu não poderei mais 
agradecer pela chuva. É por isso que 
o rito quer sobreviver ao eu; é por 
isso que a tradição demanda o “cres-
cei e multiplicai-vos”. O eu finito se 
dilui na infinitude da perpetuação. 

“Se já estou morto e não sei, a 
quem devo perguntar as horas?”

Faz anos que uma máxima de 
Ludwig Wittgenstein (1889-1951) 
assombra minha imaginação. “Os 
limites da minha língua são os li-
mites do meu mundo”. Se assim é, 
pergunto-lhes: 

— Quem é o sujeito da frase 
“acabei de morrer?” 

não me refiro apenas à 
elipse que pressupõe o “eu”. 
refiro-me à dor do homem 
finito ao encontrar um veio 
de esperança na contradi-
ção linguístico-existencial 
que pressupõe um sujeito 
para além da própria mor-
te. um náufrago para além do 
próprio naufrágio. Pablo Neruda 
flerta com a eternidade e transfigu-
ra a máxima de Wittgenstein. À luz 
do Livro das perguntas, a lápide 
“os limites da minha língua são os 
limites do meu mundo” transforma-
-se em “as fronteiras da minha lín-
gua são as fronteiras do meu mun-
do”. Euclides foi questionado por 
Newton que foi superado por Eins-
tein. Cada época — mesmo que por 
meio de seus representantes mais 
vanguardistas — forma e, sobretudo, 
conforma as fronteiras da imagina-
ção. Cada inovação, ou melhor, cada 
revolução pressupõe o parricídio. O 
alargamento das bordas da imagina-
ção desvela uma zona de medo, a pe-
numbra, o não totalmente ilumina-
do. Aquele que insiste em perguntar 
caminha, por sua conta e risco, para 
além de suas próprias categorias ló-
gicas e imaginativas. 

Consta que o escritor francês 
Gustave Flaubert (1821-1880) certa 
vez teria imaginado múltiplas per-
sonagens para sua própria vida — e 
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múltiplas vidas para sua própria 
personagem. Beduíno do deserto 
em um século sem data, cortesã de 
Gêngis Khan, Barão de Versalhes, 
Cavaleiro da Távola Redonda, inca 
com receio de Colombo, aymara 
diante do Titicaca — Pablo Neruda 
e Salvador Allende à iminência de 
Pinochet. Consta também que críti-
cos materialistas teriam remetido os 
desejos de Flaubert à sua posição de 
classe. Como burguês que vivia da 
renda de suas propriedades, a polis-
semia do desejo de Flaubert seria a 
expressão fenomenológica do ócio 
que sua abastança material lhe per-
mitia. Transcender a si mesmo, por 
essa chave analítica, seria equivalen-
te a referendar os limites de nossa 
sociedade quando o indivíduo sente 
os aguilhões mais frouxos em meio a 
seus privilégios. 

parto da consciência
Mas eis que Pablo Neruda se 

insinua ainda uma vez entre o con-
senso que pretende tornar unívoca 
a fonte de onde jorra a arte. Por que 
os desejos difusos e tresloucados de 
Flaubert diriam respeito apenas ao 
horizonte de nossas expectativas? 
Colombo e os incas já não nos ensi-
naram que a curvatura do horizonte 
nos faz renascer? A dúvida é o parto 
da consciência. Pablo Flaubert bem 
poderia dizer: 

— E se o que eu desejo ainda 
não tiver nome? E se o que eu dese-
jo não couber em nossas categorias? 
E se, para imaginar o meu desejo, 
eu tiver que pensar a contrapelo de 
mim mesmo? 

Pablo Neruda entende Gusta-
ve Flaubert. Neruda viveu a iminên-
cia da utopia que chegou a imaginar 
uma sociedade outra em meio à 
qual a aristocracia de Flaubert pu-
desse ser coletivamente comparti-
lhada e insuflada.

“É verdade que as esperanças 
devem regar-se com orvalho?”

É verdade que as esperanças 
devem regar-se com a sede. 

“Por que se suicidam as folhas 
quando se sentem amarelas?”

O outono é o interregno, no 
man’s land, verdadeira terra de nin-
guém entre o verão policromático 
e o inverno monocórdio. Árvores 
de folhas cadentes: o pedestre em 
uma rua outonal e algo silenciosa de 

Moscou reconhece seus passos pelo 
estalido das folhas que se esfacelam. 
A folha outonal é a metamorfose do 
desejo: frágil e persistente, una e cin-
dível, amarela sobre o asfalto cinza, 
indiferente — e impermeável. 

Assim como Adão e Eva não se 
mataram quando foram expulsos do 
Éden, as folhas não se suicidam quan-
do se sentem amarelas. As folhas dei-
xam de ser coadjuvantes dos galhos. 
A folha estilhaçada se confunde com 
o protagonismo da liberdade trêmu-
la. Se é preciso se perder para então 
se encontrar em um novo patamar, o 
devir da consciência pressupõe o luto 
e o renascimento — o inverno entre o 
outono e a primavera. 

Mas Neruda, encouraçado por 
seu corpo-cadafalso, preocupa-se 
com a ressonância de sua obra — sua 
esperança versificada, o ímpeto das 
estrofes, o amor em cantos e odes, a 
invectiva contra o sofrimento, o elo-
gio da loucura, a apologia da frontei-
ra, a confissão de seu subsolo. (Suas 
muitas inconfidências...) Pablo en-
tão se volta para o lado: a cama está 
vazia, Sofia não quis acordá-lo, a au-
sência côncava da amante ainda está 
quente. Eis que a dúvida do poeta 
engatilha o temor contra a têmpora 
da própria poesia: 

— Que dirão de minha poesia 
os que não tocaram em meu sangue? 

Neruda nos leva a Atenas. A 
Acrópole paira onipresente sobre o 
centro da cidade. A gruta que abriga 
a prisão de Sócrates dá de cara para a 
Acrópole que o encarcerou. No sopé 
da acrópole, há um palco teatral que 
desponta em meia-lua; ao redor do 
semipalco, elevam-se assentos que 
se expandem como os degraus de ar-
quibancadas. Imaginemos Neruda a 
recitar sua dúvida entre os helenos. 
Eles ouviam o poeta e se embebiam 
de suas palavras como se fosse possí-
vel tocá-las, como o canto dos pássa-
ros que tomam nossos ombros como 
ninhos. Eu me sento junto ao palco, 
mas já não consigo tocar o sangue de 
Neruda. É preciso recitá-lo para que 
Neruda reencarne, assim como Ala-
dim deve esfregar a lâmpada mágica 
para que o gênio liberto possa reali-
zar seu desejo. 

O palco ateniense de Neruda 
é coberto por ladrilhos opacos — o 
tempo e o oxigênio agem silenciosa-
mente. O poeta, adulto infante, logo 
imagina que a criança tentaria cami-
nhar pelo palco sem pisar sobre as 
arestas dos ladrilhos — as fronteiras 
de mundos insólitos que, caso trans-
postas, poderiam liberar as mais 
temíveis criaturas. A perenidade da 
poesia, então, se vê confrontada pela 
fugacidade do poeta — e dos leitores. 
Mas eis que Pablo Neruda se lembra 
da primeira terapeuta que tentou lhe 
pregar o Sermão da Estepe. 

— Veja, Pablo, hoje conver-
saremos por 50 minutos. Não mais 
do que isso. Aqui está o seu choco-
late preferido. Você poderá comê-lo 
quando quiser. Agora, por exemplo. 
Mas, se conseguir esperar até o fim 
da nossa conversa para comê-lo, eu 
lhe darei mais um chocolate. O que 
vai ser, Pablo? 

Norma, a terapeuta de Neruda, 
coage o poeta mirim a escolher entre 
a cigarra e a formiga. 

— O que vai ser Pablo? 
Pablito só faz rascunhar em 

seu bloquinho de notas — a primei-
ra pista sobre a qual aterrissam os 
zeppelins de sua poesia. Norma co-
meça a ficar impaciente e interpela 
Neruda com o chocolate em riste:

— E então, Pablo, o que vai ser? 
O poeta olha bem para o choco-

late sobre a palma da mão esquerda 
de Norma. A mão direita da terapeu-
ta retém o outro chocolate 50 minu-
tos mais saboroso. Então, após assi-
nar e datar sua obra, às 05:60, Pablo 
Neruda recita para Norma o título de 
sua primeira poesia-barricada: 

— A maravilhosa fábrica de 
chocolates.

o autor
pablo nERuda

Nasceu em 12 de julho de 1904, em Parral, no Chile. 
Seu pseudônimo (o nome verdadeiro era Neftalí ricardo 
reyes Basoalto) foi escolhido para homenagear o 
poeta tcheco Jan Neruda. Em seu livro de estréia, com 
apenas 20 anos, crepusculário (1923), já se assinou 
Pablo Neruda que, em 1946, passou a usar legalmente. 
Sua fama tornou-se maior com a publicação de vinte 
poemas de amor e uma canção desesperada 
(1924). Alternando a vida literária com a diplomática, 
Pablo Neruda era o embaixador chileno na frança 
quando ocorreu o golpe de Estado que depôs o 
presidente Salvador Allende. de volta ao Chile, sofreu 
perseguições políticas e morreu pouco depois, sendo 
enterrado em sua casa de Isla Negra, ao sul do Chile. 
Em sua obra destacam-se residência na terra (1933), 

españa en el corazón (1937, inspirado na Guerra 
Civil Espanhola), canto geral (1950), cem 

sonetos de amor (1959), memorial de 
isla negra (1964), a espada incendiada 

(1970) e a autobiografia póstuma, 
confesso que vivi (1974). Em 1971, 

Neruda recebeu o Prêmio Nobel de 
literatura e o Prêmio lênin da Paz. 

Antes havia sido agraciado com 
o Prêmio Nacional de literatura 
(1945). Morreu em 1973.

PABlO NErudA POr vitor vanes
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O tormento da 
expressão
Para HenrY James, a literatura deve 
captar as relações da vida tal uma teia 
de aranha que estende seus fios

:: MArTIM VASquES dA CuNhA
 SãO PAulO – SP 

Fear of Darkness, and Ghosts, 
is greater than other fears.
Thomas Hobbes

1.

N
o início do século 20, 
após trinta e três anos 
vivendo na Inglaterra, 
Spencer Brydon volta 

ao seu país natal, os Estados uni-
dos, para negociar a venda de uma 
das propriedades da família, uma 
casa que fica em uma esquina mui-
to bem localizada no mapa da cida-
de de Nova york. Lá se reencontra 
com uma velha amiga do passado, 
Alice Staverton, com quem sempre 
teve um relacionamento ambíguo, 
repleto de insinuações sentimen-
tais. Os dois relembram os mo-
mentos que viveram juntos, re-
clamam um pouco das mudanças 
que a História os pregou graças ao 
famoso progresso tecnológico — e 
também começam a imaginar o 
que teria acontecido com suas vi-
das se Brydon continuasse a viver 
na América. Ele fica intrigado com 
essa possibilidade — e Alice o in-
cita a ir fundo na especulação. Ao 
verificar todas as noites como está 
o seu imóvel, antes da venda a uma 
grande empresa que deseja cons-
truir um desses “arranha-céus” que 
começavam a invadir o horizonte 
de Manhattan, tem a impressão 
de que há ali alguém que também 
viveu a sua vida. Quem seria? Pos-
suído pela idéia de que talvez exista 
um desconhecido que se asseme-
lha à sua pessoa, Spencer Brydon 
resolve ficar vigília na casa aban-
donada, à espera de um encontro 
com esse sujeito, que pode ou não 
ser igual a ele.

Eis um resumo de A bela es-
quina (The jolly corner), o último 
conto publicado em vida por Henry 
James, em meados de 1908. Mas 
poderia ser também um evento que 
teria ocorrido com o próprio James 
— como de fato foi. Quatro anos 
antes, ele também fez o seu retor-
no aos Estados unidos para visitar 
o que restou da sua família — en-
tre alguns membros, o seu irmão 
William, famoso psicólogo e filóso-
fo, conhecido por Princípios de 
psicologia (1890) e As varieda-
des das experiências religio-
sas (1902). A viagem o impressio-
nou — e não necessariamente para 
melhor. Nesta época, Henry já era o 
que os seus futuros críticos chama-
riam de “The Old Pretender” [“O 
velho fingidor”, ou, em trocadilho 
irônico, “o velho pretensioso”], em 
oposição aos períodos quando era 
apelidado de “James I” e “James 
II”, e seus romances mais famosos 
— As asas da pomba (1902), Os 
embaixadores (1903) e A taça 
de ouro (1904) — já tinham sido 
publicados e desconcertavam os 
leitores. Acostumados com as his-
tórias dos anos anteriores, como 
Daisy Miller (1878), Retrato de 
uma senhora (1881) e A prince-
sa Cassamassina (1886), cheias 
de intrigas sociais e descrições psi-
cológicas de mulheres indefesas, 
eles não sabiam o que fazer com 
esses livros recentes, que levavam 

a percepção humana das coisas 
que os rodeavam ao ponto da mi-
núcia detalhista e da ambigüidade 
do impenetrável. É claro que para 
Henry James isso não era novida-
de: ele sempre soube que sua oeu-
vre — como gostava de chamá-la, 
emulando os seus queridos Balzac, 
Flaubert e Turguiniev (que era rus-
so, mas adorava parecer francês) — 
chegaria nesse impasse que muitos 
chamariam de extremo, mas que 
para ele era apenas um rumo na-
tural daquilo que sempre desejou 
buscar como artista: compreender 
as nuances da realidade.

Eram justamente esses nuan-
ces que se perderam quando James 
voltou à América — ou, pelo me-
nos, foi o que julgou ter percebido 
ao ver uma sociedade intoxicada 
pela técnica que matava a individu-
alidade e por uma democracia que 
aumentava o poder da massa popu-
lar, algo que ele abominava como 
poucos. Afinal, foi disto que fugiu 
ao partir para a Europa aos trinta 
e quatro anos — a mesma idade de 
Spencer Brydon quando este to-
mou a mesma decisão; James não 
lutou na Guerra da Secessão por-
que tinha dores excruciantes nas 
costas devido a um ferimento sofri-
do em um incêndio em Newport e, 
além disso, pressentia que seu país 
rumava para uma barbárie cultural 
que ninguém poderia curar. Assim, 
ficou vagando entre londres, Paris 
e Roma por vinte anos, construindo 
a arquitetura minuciosa dos seus 
romances, sempre tendo em vista 
que a realidade que procurava não 
acontecia nos fatos extravagantes 
ou nas peripécias românticas que 
o mundo lhe apresentava, mas sim 
no interior de cada um, em especial 
do artista que deveria reconhecer 
em si mesmo quais eram os seus 
maiores temores.

2.
nascido em 1843, Henry Ja-

mes tinha certa obsessão com aqui-
lo que, em conjunto com o irmão 
William, chamaria de “aparições 
sobrenaturais”. A preocupação 
dos dois vinha do berço: o pai de-
les, Henry Sr., era um proprietário 
de terras abastado que teve o vis-
lumbre de uma “presença fantas-
magórica” e, a partir daí, resolveu 
pesquisar exaustivamente o que 
originaria esses eventos, conver-
tendo-se em seguida a uma religião 
muito particular influenciada pelas 
visões místicas do teólogo Emanuel 
Swedenborg — e depois tornando-
-se o autor de um tratado intitula-
do A natureza do mal (1855). Se 
o pai elaborava o tema por meio de 
racionalizações entremeadas com 
espasmos de fé, o filho William 
tentava controlar o assunto trans-
formando-o em um fenômeno psi-
cológico, enquanto Henry tentou 
lidar com essa preocupação com o 
único meio que dispunha — a lite-
ratura que devia captar as relações 
da vida em uma forma muito preci-
sa que só poderia ser elaborada por 
uma consciência capaz de ser igual 
a “uma teia de aranha que estendia 
seus fios” aos recantos mais ocultos 
da existência.

Em sua vasta obra literária, 
Henry dava atenção especial ao 

que depois resolveram chamar de 
“contos de fantasmas” — categoria 
da qual A bela esquina seria um 
dos exemplos mais bem sucedidos. 
Para ele, o gênero se aproximava 
do clássico “conto-de-fadas”, mas 
também lhe dava a oportunidade 
de trabalhar a forma da narrati-
va curta com uma intensidade tão 
concentrada que o assunto deixa-
va de ser o extraordinário para ser 
depois o sobrenatural que invadia 
a vida do personagem como se fos-
se a manifestação das trevas inte-
riores que ele não conseguia mais 
controlar. Poucas vezes essa revi-
ravolta da consciência é feita com 
tal habilidade como no conto que 
James publicou nove anos antes de 
A bela esquina — nas palavras de 
Graham Greene, o estranho e subli-
me O altar dos mortos (The altar of 
the dead, 1895). Assim como Spen-
cer Brydon, George Stransom é um 
homem que se esconde das paixões 
soterradas pela vida: perdeu a es-
posa muito cedo e, atormentado 
por uma perda que ainda não con-
seguiu entender, resolveu honrar 
os mortos criando um altar pessoal 
em uma igreja pouco freqüentada. 
Lá, deparou-se com uma mulher 
misteriosa que parecia fazer a mes-
ma homenagem para os seus pró-
prios mortos. Os dois começam um 
estranho relacionamento que, pela 
própria natureza de como ambos se 
conheceram, mal pode se chamar 
de amoroso — até porque Stranson 
descobrirá que a sua companheira 
de devoção faz o mesmo ritual em 
função de um antigo desafeto seu, 
um amigo transformado em rival 
chamado Acton Hague. Este jamais 
aparecerá de forma ativa na trama, 
mas a permeia igual a um fantasma, 
espantando qualquer possibilidade 
de que Stransom possa perdoá-lo, 
seja na vida ou na morte, a despei-
to dos insistentes pedidos de sua 

parceira. no fim, ocorre o que sem-
pre ocorre nas histórias de Henry 
James: Stransom acaba morrendo 
de uma constipação grave, tenta 
perdoar o morto, mas a única coisa 
que consegue neste mundo é o bre-
ve alento de ter a sua vela acendida 
ao lado da do rival no mesmo altar 
que consagrou durante a sua breve 
existência.

O conto é também outra 
amostra de um dos temas que mais 
perturbavam a natureza meticulosa 
de James e, talvez devido ao fato de 
que essa perturbação poderia pro-
vocar abalos sísmicos em uma roti-
na de disciplina dedicada à arte, ele 
fazia de tudo para escamoteá-lo em 
um estilo sinuoso que poucos conse-
guiam decifrar: o tema da traição. 
Não sabemos qual é a razão da má-
goa de Stransom por Hague, mas 
não deve ter sido pouca coisa; afinal, 
ele praticamente anula qualquer es-
pécie de relacionamento com qual-
quer um que possa lhe oferecer uma 
forma de esquecer ou perdoar tal 
fato — chegando ao ponto de evitar 
uma chance se envolver emocional-
mente até mesmo com alguém que 
tem afinidades eletivas. Apesar da 
postura aparentemente serena dos 
personagens, há uma vida interior 
que nem eles mesmos conseguem 
ignorar — e a aparição dos mortos 
que os assombram não se dá de ma-
neira fantasmagórica ou fantástica 
e sim por meio do recurso oblíquo 
do duplo, do dopplegänger que, 
ao contrário das regras estipuladas 
por Edgar Allan Poe em seu clássico 
William Wilson, não se trata de uma 
mera projeção invertida da consci-
ência atormentada da pessoa, mas 
de uma possibilidade real que não 
foi vivida de forma plena, the self 
who could do more, o ser que pode-
ria ter feito mais se este não tivesse 
medo de encarar os espectros que 
infestam o seu coração.
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Nesse sentido, há uma iro-
nia em acreditar que James foi “o 
esnobe dos esnobes”, o esteta por 
excelência, o ermitão sofisticado 
trancado por gosto em uma torre 
de marfim. Eis um erro gravíssimo: 
a paixão que ele tinha pela litera-
tura não era o fascínio de alguém 
que via a existência como um palco 
de teatro em que as ações dos per-
sonagens não o afetavam em nada 
— mas sobretudo a visão de um 
homem de carne e osso que tinha a 
imaginação moral necessária para 
saber que, antes de tudo, a vida é 
uma batalha na qual “o mal é inso-
lente e forte, a beleza é encantado-
ra, mas rara, a bondade está apta a 
ser bastante fraca, a loucura bem 
apta a ser desafiadora, a maldade 
a dominar o dia-a-dia, os imbecis 
parecem dominar todos os luga-
res”, como escreveu em um ensaio 
sobre a ficção de Turguiniev, a 
quem admirava mais do que Flau-
bert, Zola ou Maupassant. James 
sabia como poucos que o mundo 
tal como se apresentava diante 
dos seus olhos não era uma ilusão 
passageira — e que era a tarefa do 
artista descobrir, no meio dessa 
“dor adormecida com o regozijo”, 
que há uma regra, uma norma que 
nos impele a querer e a procurar 
algum entendimento.

Para alcançar tal intento, 
James mostra que, antes de tudo, 
é necessário enterrar os seus pró-
prios mortos — como ele sutilmen-
te nos ensina na sua singela his-
tória sobre George Stransom. De 
nada adianta cultivar a traição se 
ela não nos impulsiona a encontrar 
essa misteriosa regra que nos faci-
lita na compreensão deste mundo 
onde a inocência paga um preço 
extremo para se manter minima-
mente íntegra — muitas vezes às 
custas de alguém que quer protegê-
-la a qualquer custo. Em uma série 
de ensaios notáveis sobre James, 
Graham Greene comentava que o 
autor de O altar dos mortos sabia 
muito sobre as variações da trai-
ção e da maldade porque as havia 
descoberto em seus próprios atos 
e pensamentos. Não seria exagero 
dizer que ele se via um pouco em 
George Stransom — e, dez anos de-
pois, muito em Spencer Brydon. O 
que seria outra ironia nos estudos 
literários já estabelecidos no câno-
ne: Henry James, o escritor capaz 
de se distanciar da sua obra graças 
a seu estilo impecável, se escondia 
nas máscaras de personagens que 
não faziam outra coisa senão se 
ocultar por atos que pareciam ser 
bondosos ou insípidos. Por outro 
lado, para quem buscava por uma 
lei em um mundo onde nada podia 
se fazer exceto “acordar e acordar 
dia após dia”, não seria a estratégia 
necessária para dramatizar e en-
contrar enfim a palavra exata para 
expressar a confusão que é viver 
entre os vivos e os mortos?

3.
Três anos depois de O altar 

dos mortos, James publicava aquilo 
que ele classificaria como um pot-
-boiler, um singelo “conto-de-fadas” 
— e que seria, junto com Daisy Mil-
ler e Retrato de uma senhora, 
um de seus maiores sucessos literá-
rios: a nouvelette A volta do para-
fuso (The turn of the screw, 1898). 
Mas era uma definição enganosa, 
como tudo o que vinha da pena do 
“velho fingidor”. não havia nada de 
singelo, muito menos de infantil na 
história contada por uma governan-
ta que trabalha para uma família 
com dois órfãos inquietos, um tio 
por quem ela se apaixona e que não 
quer ser incomodado em hipótese 
nenhuma, uma empregada que se 
excede no seu senso comum — e, de 
quebra, tem de lidar com a aparição 
de dois fantasmas que podem ou 
não ser manifestações de um casal 
de empregados que foram amantes 
e morreram de forma trágica, cujo 
desejo maior, de acordo com a nar-
radora, é tomar a alma das crianças.

A nouvelette [pequena nove-
la] era um formato literário pelo 
o qual James afirmava ser uma 

benção para o escritor devido à 
concentração de significados que 
o estilo poderia resguardar ao lei-
tor — e isso é levado ao máximo 
de precisão técnica em A volta. 
É claro que James ainda não se 
aproveitara das frases labirínticas 
que depois usaria à vontade para 
mostrar a perseguição que Spencer 
Brydon faz contra o seu sósia em 
A bela esquina, mas ele aplica os 
mesmos princípios estabelecidos 
no restante de sua obra, a saber: o 
estilo deve, antes de tudo, provocar 
no leitor a percepção de que “o real 
representa aquilo que não pode-
mos, mais cedo ou mais tarde, de 
uma forma ou de outra, deixar de 
conhecer”. Ou seja: James tinha a 
crença de que podíamos conhecer 
a realidade em todos os seus estra-
tos, de que a verdade sempre viria 
à tona, para o personagem, o leitor 
e especialmente para o próprio ar-
tista que produzia a obra em ques-
tão e que descobria em sua consci-
ência algo indizível que ele jamais 
classificaria na categoria medíocre 
da “arte pela arte”. E descobrir o 
real em outros níveis incluía o so-
brenatural que podia corromper a 
natureza angélica de uma criança 
perdida graças a uma governanta 
que acreditava piamente que esta-
va fazendo o bem.

O tema de A volta é clara-
mente o da possessão demoníaca, 
apesar de James não ter nenhuma 
ilusão sobre qualquer espécie de 
vida após a morte. Contudo, como 
observou Graham Greene, é muito 
provável que Henry Jr. era como 
Henry Sr.: não acreditava muito na 
presença de um summum bonum 
[bem supremo], mas sabia sem dú-
vida da existência de um summum 
malum [mal supremo]. A gover-
nanta tem a certeza de que os espí-
ritos de Peter Quint e Mrs. Jessup, 
os empregados que envenenaram 
a alma dos inocentes Miles e Flo-
ra, querem dominá-las para que a 
depravação ensinada (que nunca 
sabemos qual é) perdure até o fim 
dos tempos. Todavia, como per-
gunta a Sra. Grose, a empregada 
da casa, quem ela quer salvar? As 
crianças ou a si mesma? 

Esta dúvida foi o estopim 
para as mais variadas interpreta-
ções da história, registradas em 
ensaios notáveis — das neuroses 
sexuais propagadas por Edmund 
Wilson em The ambiguities of 
Henry James até a alucinação psi-
cótica que Leon Edel decifrou nos 
cinco tomos da biografia sobre o 
escritor de Os embaixadores, 
passando pelas meditações metafí-
sicas de Eric Voegelin em uma an-
tológica carta endereçada ao crítico 
Robert Heilman. Será que o autor 
concordaria com todas elas? É pro-
vável que não: em A volta, James 
estava mais preocupado se o estilo 
retrataria fielmente as nuances de 
uma consciência atormentada que 
não conseguiria compreender com 
exatidão qual era a melodia secreta 
do real. E é isso o que a governanta 
faz no final trágico do “conto-de-
-fadas” — ela é incapaz de perce-
ber que o que está em jogo é a sua 
própria possessão demoníaca, que 
os espectros querem que ela perca 
a sua alma e que as crianças são 
somente um meio para o desejo de 
manter a pureza como um disfar-
ce que oculte uma ameaça sempre 
presente em um altar obscuro. Não 
é por acaso que, nos momentos 
derradeiros, quando está prestes 
a enfrentar a aparição de Peter 
Quint, ela o descreve igual a uma 
“fera” prestes a abatê-la de uma 
selva muito espessa. Como tudo es-
crito por James, a metáfora não é 
um mero jogo de palavras: de fato, 
é uma fera que se aproxima da go-
vernanta, mas é uma fera que vem 
para provar talvez ao próprio autor 
que o summum malum só vence se 
o deixarmos escondido na flores-
ta onde jamais conseguimos ver o 
todo, apenas as árvores. Em A vol-
ta do parafuso, a possessão defi-
nitiva ocorre porque a governanta 
acreditou que o medo das trevas 
e dos fantasmas era maior do que 

qualquer outro medo. Ao aceitar 
isso, deixou que a “fera” a devoras-
se completamente.

4.
O mesmo ocorreu com John 

Marcher, o protagonista de um 
conto chamado justamente A fera 
na selva (The beast in the jungle), 
publicado quatro anos antes de A 
bela esquina. Sua trama é muito si-
milar a de O altar dos mortos: as-
sim como George Stransom, Mar-
cher é um sujeito que parece estar 
mais preocupado em uma busca 
de algo que jamais existiu nes-
te mundo; se, no primeiro caso, 
eram os mortos do passado, ago-
ra se trata de um evento futuro, a 
fera que o surpreenderia na flores-
ta da existência e que, conforme 
Marcher conta à sua amiga, May 
Bartram, a única que teve a chan-
ce de ouvi-lo a respeito disso, seria 
uma catástrofe que não teria como 
escapar e que alteraria completa-
mente o rumo de sua vida. A cruel-
dade jamesiana se encontra nessa 
expectativa: na verdade, Marcher 
não percebe que o tal evento já 
aconteceu. Era o seu relaciona-
mento com May, que o amava pro-
fundamente e jamais revelou este 
segredo, a tal “fera na selva” pelo 
qual ele sempre esperou.

A descoberta deste evento 
se dá anos depois da morte len-
ta e cruel de May. Marcher visita 
o seu túmulo e, ao presenciar na 
cova ao lado a devoção de outro 
homem por uma mulher que tam-
bém está enterrada ali, tem o vis-
lumbre terrível do ser que pode-
ria ter sido mais. Ele percebe que 
deveria ter amado May — e que 
ela o amara muito mais do que 
imaginou. Enfim, a “fera” surge 
na percepção do real que se reve-
la — mas não se trata do amor que 
move as estrelas e sim da morte 
que não hesita ceifar tudo que 
não deu chance para existir.

Em A bela esquina, há tam-
bém uma história de amor que não 
realiza todas as suas possibilidades, 
a de Spencer Brydon e Alice Sta-
verton. A situação é muito pareci-
da: Brydon não percebe que Alice 
o aceitaria tal como ele é, mesmo 
que existisse um sósia que vivesse 
a sua vida e ele sequer saiba como 
lidar com isso. Aliás, o que o instiga 
a procurar o seu duplo é a própria 
insinuação de Alice de que have-
ria alguém como ele com quem ela 
poderia viver junto. Por isso, a sua 
transformação em um obcecado 
por encontrar o seu sósia — e a en-
trada em uma perseguição noturna 
e bizarra na qual James mostra o 
seu virtuosismo técnico de captar 
as nuances do real por meio de uma 
percepção que esconde e revela algo 
que só o Old Pretender faria, como 
podemos ver no seguinte trecho: 

Grandes vácuos edificados, 
grande silêncios apinhados no co-
ração das cidades, ostentam com 
freqüência, às primeiras horas da 
manhã, uma espécie de máscara 
sinistra, e era dessa vasta negação 
coletiva que Brydon tomava então 
consciência — tanto mais que, ina-
creditavelmente quase, o romper 
do dia estava próximo, mostran-
do-lhe que noite havia ele passado. 
(Tradução de José Paulo Paes)

Contudo, o surgir do dia não 
implica nenhum alívio. É este o 
momento em que Spencer Brydon 
se depara com o seu outro eu — 
um sujeito que está vestido como 
um especulador imobiliário, com 
um monóculo despedaçado, a mão 
deformada e o rosto retorcido por 
uma cicatriz que percorria o rosto 
de um lado a outro. Ele não agüen-
ta o que vê e desmaia. Acorda e 
vê que Alice Staverton está ao seu 
lado. Conta tudo o que viveu na-
quela insólita noite. Ela lhe revela 
que também viu aquele homem na-
quela mesma noite em sua residên-
cia. Brydon pergunta-lhe se teria 
como suportar o horror de ver um 
homem tão destroçado como o que 
ele viu. “Eu poderia ter gostado 

dele”, ela responde. “E para mim, 
ele não era nenhum horror. Eu o ti-
nha aceitado.” Brydon fica surpre-
so: “Você teve ‘pena’ dele?”. Sim, 
ela teria, afinal era um homem des-
truído pela vida. Mas ele não teria 
o que eu tenho, afirma Spencer. O 
quê?, rebate Alice. Ao responder 
que era ela, ele a atrai para si en-
quanto Alice diz que “não, ele não é 
você” — e o conto termina em sus-
penso, como James gostava de fa-
zer, ao puxar do nada os cabos que 
estruturavam a história, permitin-
do que o reino da ambiguidade im-
perasse na mente do leitor.

As perguntas se sucedem: 
Será que o duplo de Spencer 
Brydon o possuiu por completo, 
assim como Peter Quint fez com o 
pequeno Miles? Será que o duplo 
já era ele? Será que Brydon final-
mente percebeu o amor que Alice 
sentia por ele, ao contrário do que 
foi feito por John Marcher? O que 
importa são as questões, nunca as 
respostas. Entre fantasmas e histó-
rias de amor mal correspondidas, 
entre duplos e mortos, entre os vi-
vos e os feridos, a busca pela qual 
Henry James dedicou a sua vida foi 
superar “o afã e a aflição” que não 
passa de “uma mera penumbra que 
cai, desloca-se e se esvaece”, para 
sofrer a consequência de ter vivi-
do sob a “luz tão intensa” daquilo 
que lhe parecia ser “o mais elevado 
dos destinos humanos, a mais rara 
dádiva dos deuses” — a criação de 
um mundo ficcional que só possui 
uma única regra: a do amor pela 
incerteza. Citando seu amigo Ro-
bert Louis Stevenson no prefácio 
tardio sobre como escreveu o seu 
romance The american, James 
concordava de que “o participante 
da ‘vida da arte’ que se queixa de 
recompensas, como são chamadas, 
certamente deveria dar melhor 
destino à sua vocação. Seria muito 
antes preferível que ele se espan-
tasse por não ter de entregar meta-
de de si mesmo em troca dessa de-
dicação deleitosa. Ele a aproveita, 
por assim dizer, sem pagar ônus; 
o esforço do trabalho envolvido, o 
tormento da expressão, do qual ou-
vimos tanto falar hoje em dia, não 
passam de um último refinamento 
deste seu privilégio. Podem deixá-
-lo abatido e fatigado; mas como, a 
seu modo, ele terá vivido? Como se 
fosse possível combinar liberdade 
e tranqüilidade! Essa tola seguran-
ça é apenas o sinal do cativeiro e da 
privação. Como se pode imaginar 
uma seleção irrestrita — ou seja, 
tudo o que é belo e terrível na arte 
— sem uma dificuldade irrestrita? 
(...) Quando olhamos para trás, a 
visão da dificuldade banha nossa 
trajetória num lume dourado atra-
vés do qual aqueles objetos que nos 
acompanham na estrada são trans-
figurados e glorificados”.

Talvez o “tormento da expres-
são” seja a única certeza em um 
mundo onde, como Thomas Hobbes 
afirmava em seu Leviatã, “o receio 
da escuridão e dos espíritos é maior 
do que os outros temores”. Mas Hen-
ry James sabia que existiam medos 
piores do que esse, que há mortes 
muito mais terríveis que a do cor-
po. Graham Greene acertou apenas 
em parte na análise da oeuvre ja-
mesiana: a sua maior obsessão não 
era com a traição por si, e sim com 
a traição a si mesmo. Esta era, sem 
dúvida, a morte definitiva porque era 
nada mais nada menos que a morte 
em vida. Por ter plena noção des-
te nuance, ele aconselhou em uma 
carta à amiga Grace Norton, escrita 
em meados de 1883, que, após ela 
ter sofrido em luto pela morte de um 
familiar, de que aceitasse as trevas 
por completo porque elas nunca fo-
ram um fim, nem mesmo o fim. não 
havia nada a fazer exceto esperar — e 
jamais se deixar abater ou permitir 
que se derretesse em tamanha triste-
za. “A dor passa, mas nós permane-
cemos”, ele escreveu para Norton. É 
o que resta para nós enquanto a “fera 
na selva” não nos ataca, de surpresa 
ou após uma cautelosa preparação, 
para que sejamos possuídos pela 
brancura da morte.

o autor
HenrY James

Nasceu em 1843, em 
Nova York. durante a 
juventude, viajou pela 
Europa e estudou 
com professores 
particulares em 
Genebra, londres, 
Paris, Bolonha. Aos 
19 anos, entrou 
para harvard law 
School, mas estava 
mais interessado 
no estudo das 
leis. Entre 1866 e 
1872 colaborou 
em nation e 
em atlantic 
monthly. durante 
os primeiros anos 
na Europa, James 
escreveu romances 
que retratavam 
americanos a viver 
no velho continente. 
A Primeira Guerra 
Mundial foi um 
choque para o 
escritor que, em 
1915, requereu a 
cidadania britânica. 
Morreu em 28 de 
janeiro de 1916.
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diÁrio íntimo
henri-frédéric Amiel
Trad.: Mário ferreira dos Santos
é realizações
592 págs.

O filósofo e poeta suíço henri-frédéric 
Amiel (1821-1881) registrou quatorze 
mil páginas de diário — quinhentas 
foram selecionadas e publicadas, 
mesmo o autor achando um exagero. O 
conteúdo é preocupado em evidenciar 
a consciência, altamente reflexivo e 
espiritual. foi considerado, no século 19, 
leitura indispensável pelos intelectuais 
— mesmo que a linguagem utilizada 
fosse bem distante do formalismo 
dos aclamados tratados filosóficos da 
época.

ExploRadoREs do abismo
Enrique Vila-Matas
Trad.: Josely Vianna Baptista
Cosac Naify
320 págs.

Série de contos, idéias, fragmentos 
e linhas narrativas que se ligam 
timidamente com suicídios 
exemplares. Ao apresentar personagens 
com a corda no pescoço, que detêm e 
estudam o vazio interior, o autor oferece 
uma corda-bamba para o leitor atravessar 
o abismo da vida diária — sem muita 
pertinência, como se o objetivo, na 
verdade, fosse cair no abismo. reflexões, 
pulsões suicidas, o vazio, anonimato, vida 
e literatura permeiam a coletânea.

a luz difícil
Tomás González
Trad.: Joana Angélica d’Avila Melo
Bertrand Brasil
126 págs.

Após um acidente de trânsito, Jacobo 
sofre com fortes dores nas pernas; 
não suportando mais, decide ir para 
uma cidade remota e acabar com o 
sofrimento através da eutanásia. O livro 
é um relato de seu pai, david, vinte 
anos depois, relembrando toda angústia 
enfrentada na época ao lado da esposa 
e amigos mais próximos, no que a 
esperança se resumia a uma pergunta 
inevitável e egoísta: no último minuto, 
ele irá se arrepender?

todos os poemas
Paul Auster
Trad.: Caetano W. Galindo
Companhia das letras
349 págs. 

Coletânea bilíngüe (inglês e português) 
de poemas escritos entre 1967 e 1980, 
explorando as potencialidades semânticas 
e musicais da língua inglesa, com temas 
como a identidade judaica, a realidade 
concreta da natureza, a fugacidade da 
experiência e a simplicidade ilusória dos 
objetos cotidianos. A introdução é do 
poeta e crítico norte-americano Norman 
finkelstein, que definiu os versos como 
uma “investigação radical dos átomos da 
linguagem e do mundo”.

adultérios
Woody Allen
Trad.: Cássia zanon
l&PM Editores
188 págs.

Três peças (riverside drive, old 
saybrook e central park West) 
encenadas com sucesso nos Estados 
unidos, todas sobre a infidelidade e 
passadas em Nova York. As histórias, 
repletas de humor e situações ou 
revelações inesperadas, persistem 
nas temáticas características do autor: 
personagens racionalizando ações, as 
possibilidades e angústias da arte e, 
como sugere o título, as tentações dos 
casos extraconjugais.

a alma do mundo
felipe Polleri
Trad.: Martín Palacio Gamboa
Grua livros
144 págs.

O início lembra formalmente um 
diálogo dum roteiro de cinema, em 
que o paciente conversa com uma 
psiquiatra. A médica precisa saber 
do paradeiro de Elsa, companheira 
desaparecida do paciente, enquanto 
ele luta para tentar explicar o deus 
árvore. A premissa simples, porém, 
se desdobra em diversas histórias e 
temas que se fundem entre o real e 
o onírico, na visão alucinada de quem 
procura o reencantamento de um 
mundo sem divindades.

o cHamado do poente
Gamal Ghitany
Trad.: Safa Jubran
Estação liberdade
368 págs. 

Numa noite, um velho habitante do 
Cairo escuta uma voz misteriosa 
dizendo-lhe que “parta!”. Acatando 
a ordem, Ahmad Ibn-Abdallah 
recebe a instrução de seguir 
sempre em direção ao poente 
e deixa pra trás entes queridos 
e tudo que havia construído. A 
princípio sem bagagem alguma, 
ao longo do caminho passa a 
carregar uma caneca, um odre 
de couro e três livros, jornada de 
autoconhecimento e reflexão.

as vacas de stalin
Sofi Oksanen
Trad.: Pasi loman e lilia loman
record
420 págs.

Anna, jovem finlandesa, tenta 
esconder seu distúrbio alimentar 
e estabelece relações duvidosas. 
Apesar de aparentar ser uma menina 
comum, carrega um fardo muito 
maior: Katariina, sua mãe, é estoniana 
— num ambiente em que estonianos 
são pessimamente vistos. Tentando 
compreender o que soa como uma 
condenação irreversível, Anna revira 
o caminho feito pela mãe, em 1970, 
ao trocar a Estônia comunista pela 
finlândia capitalista.

ritos de adeus
hannah Kent
Trad.: Alexandre Martins
Globo
320 págs.

Astuta e sanguinária são os 
adjetivos que atribuem a Agnes 
Magnúsdóttir, jovem islandesa 
acusada de matar e queimar dois 
homens. Sua sentença é absoluta: 
morte por decapitação. À espera da 
condenação, o comissário da região 
indica uma família local com a qual 
Agnes deve conviver, onde é tratada 
com repúdio e indiferença.
A verdadeira história, porém, 
começa a ser revelada a Tóti,
seu conselheiro espiritual.

a lista dos meus deseJos
Grégoire delacourt
Trad.: André Telles
Alfaguara
152 págs.

Até que ponto o dinheiro traz 
felicidade? Partindo dessa reflexão, 
acompanhamos Jocelyne Guerbette, 
mulher de meia-idade que leva uma 
vida modesta com o marido, numa 
pequena cidade francesa. Pressionada 
por duas amigas inseparáveis, 
Jocelyne compra um bilhete de loteria 
e ganha, sozinha, 18 milhões de euros. 
Ela decide não contar ao marido e 
inicia-se uma reviravolta em sua vida, 
em que aos poucos acontecem
mudanças irreversíveis.

Às vezes os armários guardam segredos, às vezes é a ima-

ginação da gente que guarda segredos dentro do armário, 

e outras vezes temos mesmo cutias falantes, macacos, 

sapos e emas dançantes em nossos quartos. Toda histó-

ria que tem começo pode ter final a partir da imaginação, 

guardada num armário, escondida dentro de uma mala.

Claudio Fragata nasceu em Marília, no interior de São 

Paulo, em 1952, mas mora na capital desde os 17 anos. 

Formado em jornalismo, trabalhou como editor em revis-

tas como Galileu e Recreio e criou o projeto editorial dos 

Manuais da Turma da Mônica, de Mauricio de Sousa. Já 

escreveu vários livros para crianças e jovens, entre eles 

Zé Perri: a passagem do Pequeno Príncipe pelo Brasil; 

Uma história bruxólica; Adorada; As filhas da gata de Ali-

ce moram aqui, e Jura? Hoje, além de escrever livros e dar 

aulas, ainda arruma tempo para cuidar dos gatos Sofia e 

Fellini e também de um pé de ipê branco que ele preten-

de ver dando flor em cinco anos.

Vanessa Prezoto vive em São Paulo. Estudou Desenho 

Industrial e já trabalhou em várias agências de propa-

ganda e design. 

Desde pequena adorava desenhar e resolveu se dedicar 

a isso novamente depois de muitos anos trabalhando 

como designer gráfica.

Hoje Vanessa se divide entre os projetos de design e as 

ilustrações para livros. 

Ela ficou superfeliz por ilustrar as Histórias mal conta-

das e achou muito divertido participar da imaginação 

da Glória Bárbara.

9 788582 050248
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NATAÇÃO
SALTOS ORNAMENTAIS, 

POLO AQUÁTICO & 
NADO SINCRONIZADO
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Na Antiguidade, a natação era uma questão de sobrevivência. 
Gregos e romanos, no entanto, fizeram dessa prática um método de 
preparação física e criaram as primeiras competições. Ao longo dos 
séculos, a natação se tornou um esporte de competição e uma das 
mais charmosas modalidades olímpicas. Desde 1896, na primeira 
edição dos Jogos Olímpicos da Era Moderna, a modalidade ganhou 
novo status, muitos adeptos e a admiração do público.

Natação, Saltos Ornamentais, Polo Aquático & Nado Sincronizado 
mostra como as braçadas que garantiam a sobrevivência nos 
primórdios da humanidade se transformaram em um esporte de alto 
rendimento, em que campeões, como o fenomenal Michael Phelps 
e o brasileiro Cesar Cielo, estabelecem recordes e marcas 
espetaculares que valem de ouro, prata e bronze.

Este livro explica também como a natação se desdobrou,
nos últimos anos, em novas modalidades esportivas, igualmente 
olímpicas. Você está convidado a mergulhar nestas águas.

   ISBN 978-85-8205-037-8

9 788582 050378

www.sesispeditora.com.br www.senaispeditora.com.br

Em apenas dois anos de história, a SESI-SP Editora 
e a SENAI-SP Editora já produziram grandes feitos.  Em números, 
foram mais de 140 títulos distribuídos em diversas coleções que 

compõem seus respectivos catálogos; em palavras, o conteúdo de 
qualidade de nossos livros que têm o compromisso de contribuir 

para a formação de um leitor diferenciado e bem informado.

“Foi com grata surpresa e grande alegria que recebi os originais do livro 
Restauração do patrimônio histórico: uma proposta para a formação de 
agentes difusores. [...] Li e reli a obra, que considero primorosa e refe-
rencial. O conteúdo teórico consegue ser sintético e, ao mesmo tempo, 
denso. As ilustrações são ricas, didáticas e esclarecedoras.

Aproveito o ensejo para registrar minha convicção, fundada em qua-
se duas décadas de experiência no tema, de que nenhuma política de 
preservação do patrimônio cultural comprometida com resultados 
poderá prescindir de participação social, do envolvimento dos artí� -
ces locais, da valorização das lideranças e da sensibilização do cidadão 
comum para com a descoberta e valorização de seu legado ancestral.  
A comunidade é a maior defensora de seu patrimônio, mas é preciso 
técnica para conservá-lo. 

A obra em questão motiva a inserção social na preservação dos bens 
culturais e ensina, com brilhantismo, os primeiros passos para quem 
quiser trilhar o caminho da conservação e do restauro.

Parabéns pela iniciativa e pelo trabalho. O patrimônio cultural brasi-
leiro agradece.”

Marcos Paulo de Souza Miranda
Coordenador da Promotoria Estadual de Defesa do Patrimônio Cultural e Turístico de Minas Gerais, 
do Grupo de Defesa do Patrimônio Cultural da Rede Latino-Americana do Ministério Público de Meio 
Ambiente e do Projeto Nacional de Fortalecimento da Atuação do Ministério Público na Defesa do 

Patrimônio Cultural.

Outros títulos da série 
Informações Tecnológicas

Calibração de Instrumentos de 
Medição

Celulose

Comandos Elétricos de Sistemas 
Pneumáticos e Hidráulicos

Diagnósticos e Regulagens de 
Motores de Combustão Interna

Eletrônica de Potência Aplicada 
no Acionamento Eletrônico de 
Máquinas Elétricas

Fundição Artística

Hidráulica Móbil

Mestre de Obras

Sistemas Hidráulicos Industriais

Sistemas Pneumáticos

Soldagem

Técnicas de Comando e Circuitos 
Lógicos Pneumáticos

Tecnologia Construtiva de 
Revestimento Decorativo 
Monocamada

Sobre os autores

Júlio Barros é professor do Núcleo de 
Preservação do Patrimônio Histórico 
(NPPH) da escola SENAI Gaspar Ricardo 
Júnior, em Sorocaba (SP). Pedagogo for-
mado pela Universidade Paulista (Unip), 
é pós-graduado em Psicopedagogia pela 
mesma instituição e em Direito Ambien-
tal pelo Centro Universitário Fieo (Uni-
� eo). Restaurador e conservador de bens 
culturais móveis formado pela Fundação 
de Arte de Ouro Preto (MG), cursou espe-
cialização em instituições da Alemanha e 
de Portugal.

Alzira Barros é professora do Núcleo 
de Preservação do Patrimônio Históri-
co (NPPH) da escola SENAI Gaspar Ricar-
do Júnior, em Sorocaba (SP). Pedagoga 
formada pela Universidade Luterana do 
Brasil (Ulbra) e pós-graduada em Psico-
pedagogia Institucional pela Universida-
de Paulista (Unip). Especializada em Ge-
renciamento de Projetos pela Fundação 
Getúlio Vargas (FGV).

Sanzio Marden é professor do Núcleo 
de Preservação do Patrimônio Histórico 
(NPPH) da escola Senai Gaspar Ricardo 
Júnior, em Sorocaba (SP). Formado em 
Artes Plásticas, com licenciatura em Arte e 
Educação, pela Universidade do Estado de 
Minas Gerais (UEMG) e pós-graduado na 
mesma área pela Universidade Estadual 
Vale do Acaraú (UVA-CE). É especializado 
em Edi� cações Prediais pelo SENAI-BA.
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RESTAURAÇÃO 
DO PATRIMÔNIO 
HISTÓRICO
Uma proposta para a formação 
de agentes difusores

Área Construção Civil

Restauração do patrimônio histórico_capa NOVA.indd   1 22/08/13   16:09

Tereza Yamashita

M
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Tereza Yam

ashita

Ilustrações: Suppa

Ninguém sabe quem foi o inventor do origami ou se o 
primeiro origami foi uma flor, um pássaro ou um dra-
gão. Mas hoje muita gente sabe que a milenar ar te de 
metamorfosear o papel encanta crianças e adultos do 
mundo todo.
Apaixonada desde criança pela ar te do origami, Tereza 
Yamashita imaginou uma diver tida história protagoni-
zada justamente por um quadrado de papel. Melhor 
dizendo, pela aventureira Quadradinha de Papel, que 
sai numa viagem de autoconhecimento, em busca de 
seu irmão desaparecido.
As mãos mágicas de Suppa juntaram-se, então, às de 
Tereza, e Quadradinha de Papel metamorfoseou-se 
novamente. Ela é agora uma menina de cores for tes, 
viajando num mundo de fantasia.
Reunindo origami, literatura e ar tes plásticas, a dupla 
Tereza & Suppa criaram um livro delicado e envolvente.

Luiz Bras

SOBRE A ILUSTRADORA

Virei ilustradora quando fui para 
Paris, onde vivi por 20 anos.
Me formei em Histórias em quadrinhos 
na Ecole d’Ar ts Appliqués Duperré.
Ilustrei revistas, publicidade e 
livros infantis, mais de 100.
Até com o Jacques Cousteau 
trabalhei, como colorista.
Fui várias vezes finalista do prêmio 
JABUTI e vencedora em 2007.
Agora acabei de virar escritora, e já lancei 
8 livros, também ilustrados por mim!
Tem um site com tudo o que eu faço:
www.suppa.com.br
E uma loja vir tual, onde você pode 
adquirir tudo o eu faço (quase tudo):
www.lojadasuppa.com.br 

SOBRE A AUTORA

Nasci em São Paulo. Adoro brincar com o 
barro (cerâmica), com as letras (literatura) 
e com o papel (origami). Sempre 
trabalhei com livros, pois este universo 
me proporciona muito prazer. Sou ar tista 
gráfica: crio capas e projetos gráficos 
para livros e coleções de todos os tipos. 
Mantenho o blog Abraços Dobrados em 
http://yamashitatereza.wordpress.com.
Tenho livros publicados em co-autoria 
com Luiz Bras: A família Fermento contra 
o supervírus de computador, pela Atual 
Editora, e Ganhei uma menina!, pela 
editora Scipione, entre outros. Em 2007 
recebi uma bolsa do Programa de Ação 
Cultural (ProAC), na categoria literatura 
infantil, com o livro Troca de pele, lançado 
pela editora Hedra em 2009.
Colaboro com a revista Ciência Hoje das 
Crianças, com matérias sobre dobraduras, 
e com o jornal Rascunho, com ilustrações. 
Adoro divulgar a história do origami, e, 
sempre que posso, ministro oficinas para 
crianças e também para adultos que ainda 
guardam uma criança dentro de si.

ISBN 978-85-8205-138-2
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aDaniele Finzi Pasca, 

um contador de 
histórias, como ele 

mesmo se define, ao 
longo das últimas décadas 

transformou algumas de 
suas histórias nos espetáculos 
mais vistos no mundo, como 
Corteo, do Cirque du Soleil, 

Ícaro e La Veritá, da Companhia 
Finzi Pasca. Neste livro, Daniele 

apresenta sua concepção artística 
e, passando pelo clown e se valendo 

da dança, teatro e literatura, revela ao 
jornalista Facundo Ponce de León como 

transforma simples cenas que observa no 
cotidiano em algo extraordinário. 

danieLe Finzi Pasca nasceu 
em Lugano, na Suíça, em 
1964. É clown, ator, diretor de 
teatro, coreógrafo e criador do 
Teatro Sunil e cofundador da 
Companhia Finzi Pasca.

Facundo Ponce de León 
nasceu em Montevideo, no 
Uruguai, em 1978. É jornalista 
e doutor em Filosofia. 

ISBN
 978-85-8205-134-4

DIÁLOGOS
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9 788582 050163

ISBN 978-85-8205-016-3
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Cris Eich

Cris Eich
LON

GAS SOM
BRAS

9 788582 051108

ISBN 978-85-8205-110-8

ao cair da tarde

Uma borboleta em seu 
voo fugidio aproxima duas 
crianças, que se descobrem 
ao buscá-la num jogo de 
esconde-esconde em meio a 
uma cidade só delas.

Longas sombras_capa.indd   1-3 23/07/13   17:42

Claudio de Moura Castro

C o n s t r u i n d o  C a s a s  e  m ó v e i s

fazer é pensar
fazer é pensar
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OLHAR A TODA PROVA

9 788582 050965

ISBN 978-85-8205-096-5

Com a proximidade dos primeiros Jogos Olímpicos na América Latina, o SESI-SP documenta, 

pelo trabalho de fotógrafos consagrados e também de fotógrafos amadores com deficiência 

visual, os feitos de atletas masculinos e femininos da instituição, distribuídos em 12 
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:: luIz hOráCIO
 POrTO AlEGrE – rS

E
m Discurso da nar-
rativa, Gérard Genette 
afirma que a narrativa é 
uma seqüência duas vezes 

temporal, onde se percebe o tempo 
da coisa contada e o tempo da narra-
tiva. Desse modo faz a distinção entre 
o tempo do significado e o tempo do 
significante. diz Genette que uma das 
funções do discurso narrativo é inver-
ter esses dois tempos, imbricando-os. 

O teórico mostra, entre as 
conseqüências dessas diferenças 
temporais, a exigência de leitura 
diacrônica, uma leitura onde se 
perceba “pelo menos um olhar cujo 
percurso não é já comandado pela 
sucessão de imagens”.

Um exemplo afinado com o 
que diz Genette é Velhos esque-
letos, de William Kennedy. Sem-
pre que alguém menciona o escritor 
William Kennedy, de pronto vem 
à mente o famoso Ciclo de Albany, 
reunião de romances onde o pri-
meiro a ser lembrado é Ironweed, 
que lhe rendeu o Prêmio Pulitzer e 
Hector Babenco adaptou para o ci-
nema. Velhos esqueletos é um 
dos títulos que integram o Ciclo de 
Albany, uma narrativa em que to-
dos os personagens têm o mesmo 
peso, logo todos os personagens são 
importantes. E compor uma narrati-
va com tal característica não é coisa 
simples. Este aprendiz, no entanto, 
utilizará um personagem como refe-
rência. Referência eu disse, não im-
plica juízo de valor. Estou falando de 
Orson Purcell, um escritor de meia 
idade que passa por uma série de 
provações, inclua-se nessa lista uma 
guerra, sofre uma crise psicótica e 
retorna à casa paterna, em Albany. 
Estamos na década de 1950. 

Quem leu Ironweed sabe que 
o pai de Orson é o Peter Phelan, ir-
mão de Francis. Na adaptação de 
Babenco, Jack nicholson interpre-
ta Francis. Peter não reconhece, ou 
melhor, demora um livro inteiro 
para reconhecer Orson como filho, 
preocupado que está com sua obra, 

ossos expostos
velHos esqueletos, de William Kennedy, é narrado com secura e humor e traz personagens simplórios, malucos, depravados

uma série de quadros onde se pode 
ler a história dos Phelan.

Conforme Sêneca, “a vida não 
é um bem nem é um mal; é ocasião 
de bem e de mal”.

Orson, por sua vez: 

Aqueles que realizam a grande 
e heróica obra de se tornarem huma-
nos nunca trabalham com base ape-
nas na própria experiência. Meu pai, 
por exemplo, jamais poderia ter pin-
tado sua Suíte Malachi, essa notável 
série de quadros e desenhos que o fez 
famoso, se não tivesse se projetado 
na vida das pessoas que viveram e 
morreram de modo tão trágico e ab-
surdo nos tempos anteriores e poste-
riores ao seu nascimento. Não quero 
dizer com isso que qualquer recons-
tituição histórica seja heróica, mas 
que a criação imaginativa de quali-
dade só pode ser produzida quando 
o criador subjuga sua individuali-
dade e, ao mesmo tempo, dispõe-se 
a absorver nessa individualidade o 
que aconteceu além ou antes de sua 
própria existência.

É evidente que ninguém con-

segue absorver totalmente em si 
nem a história de uma única outra 
pessoa; mas a continuidade do es-
pírito depende de uma imaginação 
como a de meu pai, capaz de fazer 
o mundo há muito desaparecido, 
de forma repentina e encantadora, 
como disse Keats, erguer-se de novo 
diante de nós com suas alegrias, 
terrores e lições. Keats inventou 
também a expressão “capacidade 
negativa” para definir o que via 
no verdadeiro caráter poético: um 
modo de ser que “não tem identi-
dade — é tudo e nada [...] gosta da 
luz e da sombra; vive tudo com in-
tensidade, seja fétido ou imaculado, 
elevado ou rasteiro [...]”.

Ao discorrer acerca dos qua-
dros que compõem a Suíte Mala-
chi, Orson realiza uma catarse e 
encontra seu lugar entre os Phe-
lan. A Suíte Malachi é a crônica 
pictórica da família.

William Kenndy narra com se-
cura e humor, apresenta personagens 
distintos, simplórios, malucos, depra-
vados. A todos é permitido se mani-

festar e se justificar, mesmo que por 
vezes nos pareçam absurdos. Impor-
tante ressaltar a versatilidade da voz 
do narrador, ela é freqüentemente 
“atravessada” por questionamentos 
e observações, tal característica oca-
siona no leitor uma série de reflexões. 
Concorre para isso, também, as idas e 
vindas no tempo.

Velhos esqueletos é um 
romance de detalhes, de detalhes 
importantes, alguns escondidos, 
outros protegidos, outros negados; 
mas todos serão expostos ao final 
da narrativa durante a leitura de um 
testamento.

A leitura deixará exposto o es-
queleto dos Phelan, impossível não 
lembrar Tolstói e a abertura de Ana 
Karênina: “Todas as famílias felizes 
se parecem entre si; as infelizes são 
infelizes cada uma à sua maneira”. Os 
Phelan não são felizes tampouco in-
felizes. Os Phelan simplesmente car-
regam consigo um quantum de hipo-
crisia que todas as famílias carregam. 

Mais importante que a felici-
dade é ressaltar que Velhos esque-
letos é um livro extraordinário.

OS fIlhOS dO dESBuNdE

o corpo em 
que nasci
Guadalupe Nettel
Trad.: ronaldo 
Bressane
rocco
222 págs.

:: MAuríCIO MElO JúNIOr
 BrASílIA – df

O 
termo anda em desuso, 
mas marcou uma época, 
a era do desbunde, um 
período que começou lá 

nos idos de 1960 e somente perdeu 
fôlego na década de 1990. Chegou a 
se tornar um estilo de vida baseado 
em conceito estampado por frases 
prontas: é proibido proibir; paz e 
amor; faça amor, não faça guerra. 
Conhecido como contracultura, o 
fenômeno nasceu da urgente ne-
cessidade de liberdade para quem 
sobreviveu às guerras impostas 
pela ideologia dos estados nacio-
nais, daí a prevalência de uma cul-
tura marcada pela permissividade 
com absolutamente tudo, desde as 
posturas comportamentais até os 
posicionamentos políticos. 

A geração que fez e viveu o 
período tentou moldar os filhos 
como espelhos de suas crenças 
heterodoxas. O problema estava 
num ponto central da questão. O 
conservadorismo, embora estives-
se cochilando, não se encontrava 
de todo morto. O romance O cor-
po em que nasci, de Guadalupe 
Nettel, conta exatamente como foi 
viver no meio deste conflito.

Todo enredo se passa em uma 
sessão de psicanálise em que a au-
tora vai desfiando para a doutora 
Sazlavski o rosário de sua vida. Ela, 

que nasceu “com uma auréola bran-
ca, ou o que os outros chamam de 
mancha de nascimento, sobre a cór-
nea” do olho direito, durante parte 
da infância foi obrigada a usar um 
curativo que “tapava o olho esquer-
do durante metade do dia”. Além do 
incômodo, o arranjo provocava a 
curiosidade e o estranhamento das 
outras pessoas e, claro, um imenso 
repertório de piadas desfraldado 
pelas colegas de escola.

A protagonista e narradora 
nasceu no México no início da dé-
cada de 1970 e teve pais liberais em 
tudo, mas uma avó, que a cuidou 
na adolescência, capaz de manter 
acesos os preceitos de uma vida 
rígida e bem regular. Os pais, que 
nunca brigavam na frente dos fi-
lhos, discutiam com eles todas as 
questões. Falavam de sexo aber-
tamente, viviam uma experiência 
de um casamento aberto e, claro, 
se separaram. Tudo isso diante de 
crianças que obviamente não ti-
nham maturidade para entender o 
que se passava em torno. 

Depois de separada, a mãe 
leva a protagonista e seu irmão 
para a França, enquanto o pai vive 
como fugitivo nos Estados unidos 
e, depois, foi preso no México.

Diante deste roteiro está cla-
ro que se trata de um romance de 
formação. Guadalupe Nettel viveu 
todas, ou quase todas, as vivências 
de sua personagem. Há claramente 

uma busca da autora em retratar as 
angústias e as inseguranças de uma 
criança diante do excesso de libera-
lismo que ela não conseguia apreen-
der. Sobretudo depois de viver sob 
o domínio de uma avó que, mesmo 
com suas excentricidades, mantinha 
padrões de comportamento bem 
tradicionais. Daí que o romance en-
tra logo num clima psicológico que 
vai criando suspenses envolventes 
para o leitor. Como vai parar toda 
esta batalha? É a pergunta reaberta 
em cada nova página. 

A resposta pode até ser ób-
via, sobretudo para quem costuma 
acompanhar sociologicamente os 
rituais do final do século passado. 
No entanto, o discurso na voz de 
Guadalupe, pelo ritmo com que é 
dito, instiga o leitor na busca do 
novo. E ele sempre acontece. O 
destino final de cada personagem é 
uma dessas esperadas surpresas. A 
autora não cai na tentação óbvia de 
dizer no final o que aconteceu com 
cada um, mas usa de um brilhante 
jogo de descrições capaz de trans-
ferir o leitor para os dias atuais sem 
que ele perca o senso de descrição 
histórica que marca a narrativa 
como um todo. 

Este discurso também ganha 
força por sua linguagem perfeita-
mente corriqueira. Quem o lê não 
consegue encontrar em Guadalupe 
um refinamento beletrista. O tom 
é de crônica. E isso dá mais força, 

salienta mesmo o clima psicológico 
que se espalha por todo enredo. As 
guerras íntimas dos personagens é o 
grande interesse da escritora, enfim.

Estas batalhas estão em mo-
mentos que podem até passar des-
percebido, como nos únicos dois 
beijos que a protagonista ganha da 
avó. Ou em instantes mais óbvios, 
como quando ela assiste aos pais 
de duas amigas trepando no meio 
da sala. Para a menina aquilo es-
tava bem próximo de uma briga, 
embora a mãe a tenha dito que fa-
zer amor era algo tão bom quanto 
comer chocolates.

O corpo em que nasci 
fica, então, como um romance que 
questiona os limites da liberdade. 
No entanto vai além ao questio-
nar o verdadeiro valor da liberda-
de, como ela deve ser utilizada e 
quais os traumas que pode trazer. 
no final todos têm uma ferida a ser 
curada, mas sempre falta o sedati-
vo mais indicado. 

Naturalmente que não esta-
mos diante de uma tragédia grega. 
Tudo aqui tem cores leves, embora 
as marcas sejam profundas e incurá-
veis. O que importa afinal é que num 
excelente texto Guadalupe Nettel 
nos ensina que o desbunde promo-
veu o liberalismo sim, embora no fi-
nal tenha instigado o fortalecimento 
do conservadorismo. Ou seja, nunca 
de fato fugimos das linhas de con-
tradições que nos formam.

a autora
guadalupe nettel

Nasceu na Cidade do 
México, em 1973. Viveu 
em Paris, Barcelona e 
Canadá. é autora de três 
livros de contos, dentre eles 
pétalos y otras historias 
incómodas, vencedor 
do prêmio Antonin Artaud 
e do Prêmio Nacional de 
literatura Gilberto Owen, 
em seu país. Seu romance 
el huésped foi finalista do 
Prêmio herralde em 2005. 
Colabora com revistas 
literárias francófonas e 
hispânicas e recebeu o 
importante prêmio Anna 
Seghers na Alemanha.

o autor
William kennedY

Nasceu em Albany, Estados 
unidos, em 1928. Além de 
mais de dez romances, 
escreveu peças de teatro, 
livros infantis e foi roteirista 
de filmes como cotton club, 
de francis ford Coppola. 
Em 1984, ganhou o prêmio 
Pulitzer por ironweed, 
que hector Babenco levou 
ao cinema. é integrante 
da American Academy 
of Arts and letters. 

velHos esqueletos
William Kennedy
Trad.: Sergio flaksman
Cosac Naify
350 págs.
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: : entrevista : :  alan pauls

KáTIA BANdEIrA dE MEllO-GErlACh
NOVA YOrK – EuA

o 
argentino Alan Pauls apresentou-se 
recentemente em Nova York em conversa 
informal sobre a sua obra com Sérgio Chefjec. 
Ambos fazem parte de uma geração de 

escritores de vanguarda, que trazem à luz a relação 
entre a literatura e a autobiografia, seguindo a tendência 
de autores como o catalão Enrique Vila-Matas. Pauls 
afirma crer na literatura com a força de uma religião e 
dá como exemplo o caso de um amigo, escritor novato, 
que às vésperas de um concurso literário deixou de 
acudir a noiva suicida para terminar o seu manuscrito. 
Em 1984, Pauls publicou o pudor do pornógrafo, 
novela epistolar que trata deste fanatismo, esta atitude 
praticamente “talibã” com relação ao ofício da escrita. 
Entretanto, Pauls, que pertence a uma família de artistas, 
já foi professor de Teoria literária na universidade de 
Buenos Aires e é também roteirista, crítico de cinema 
e ator (no filme Cassandra [2012], ele interpreta um 
editor em busca de um protagonista). Aclamado por 
roberto Bolaño como “um dos melhores escritores 
latino-americanos vivos”, Pauls é autor de o passado 
(2003), romance ganhador com o Prêmio herralde 
2003, a trilogia História do pranto (2007), História 
do cabelo (2010) e História do dinheiro (2013), do 
ensaio a vida descalço (2006), dentre outros livros de 
ficção como a novela breve Wasabi (1994) e ensaios 
diversos. O romance o passado foi adaptada ao 
cinema por hector Babenco. o pudor do pornógrafo 
(1984) receberá nova edição este ano na Argentina.

O canalha religioso

Lorde, de João Gilberto noll; Um 
episódio na vida do pintor 
viajante, de César Aira; A nove-
la luminosa, de Mario Levrero; 
Meus dois mundos, de Sergio 
Chefjec; Peripécias do não, de 
Luis Chitarroni.

• Como “carioca”, logo me sen-
ti atraída por A vida descalço, 
um ensaio sobre a praia. Ao 
refletir posteriormente sobre 
a leitura, lembrei-me do que 
me disse um médico derma-
tologista em consulta recente: 
“Durante anos, você sofreu um 
estrago solar enorme na sua 
pele”. A praia, a inclemência 
climática, as experiências de 
vida desde a infância até a vida 
adulta, o conjunto de uma vida 
descalço na areia é como ser 
marcado a ferro?
Pode ser. Valéry dizia “o mais pro-
fundo é a pele”. E Severo Sarduy tem 
um belo texto no qual lê as cicatrizes 
que tem no corpo como pistas para 
uma possível autobiografia.

• Você diz que escreve para 
exorcizar um tema, ir até a últi-
ma gota. Isso funciona? Existe 
uma última gota enquanto ain-
da se vive?
Não acredito que a literatura exor-
cize nada. Eu sou obsessivo e quero 
cavar o mesmo poço a fundo sim-
plesmente porque não posso fazer 
outra coisa. Mas estou condenado à 
decepção: se existe algo impossível é 
ter “a última palavra”.

• Escrever é para você um exer-
cício físico, uma rotina diária?
É físico, mas se exerce com e em um 
corpo que não é exatamente o corpo 
biológico que age e sofre com o resto 
das coisas. É uma espécie de “duplo 
do corpo” que possui os seus pró-
prios ritmos, a sua sensibilidade, a 
sua própria resistência, e tão logo se 
encontra com o outro, o biológico; ao 
anoitecer, quando os dois se sentam 
na sala de fumo e conversam sobre o 
que fizeram durante o dia.

• Em O passado, há uma di-
gressão bastante comentada. 
Você acha que o escritor tem 
o direito de se divertir tanto 

quanto o leitor?
Não se trata de o escritor ter o di-
reito ou não de divertir-se. Sem 
digressão não existe novela. Assim 
simples. Desde Dom Quixote, ir 
pelos galhos sempre foi a marca que 
distingue o gênero.

• Qual a liberdade que você 
gosta de dar ao seu leitor? 
Busca desestabilizá-lo?
Oferecer ao leitor uma “experiência 
múltipla”, como os parques de di-
versões e as drogas do futuro?

• Para escrever sobre um tema 
delicado como a política, você 
sugere que é preciso encon-
trar uma pista, uma chave que 
abra a possibilidade de inserir 
tema à obra ficcional. O que 
você diz da literatura tradicio-
nal russa como emblemática 
desta fusão política/ficção?
Não sei a que “literatura tradicio-
nal russa” se refere. Tolstói? Gorki? 
Solyenitzin? (Para mim o único 
russo que entendeu algo da rela-
ção entre política e literatura foi 
Trostsky.) Acredito que a questão 
chave, como sempre, é a da pers-
pectiva, a posição na qual se coloca 
a câmera, o modo de enquadrar. 
Se o escritor não fundamenta estes 
problemas, é muito provável que 
repita — com palavras mais ou me-
nos belas, mais ou menos eficazes 
— os libretos — quem são os heróis, 
quais foram as suas ações, em qual 
gênero se deve relatar um aconteci-
mento ou um processo, etc. — o que 
a história, a política ou os meios já 
forneceram antes.

• Presenciamos um “revival” 
dos anos setenta na América 
Latina, avançamos ou retro-
cedemos? Qual a “onda” que 
nos leva?
Não acredito que a história seja li-
near e progrida, de modo que não 
me preocupa muito se retroce-
demos. Sou leninista: “um passo 
adiante, dois para trás”.

• Nos seus romances, os per-
sonagens se educam? Ou bus-
cam educar-se?
Acredito que basicamente sofrem 
e são martirizados. Alguns — pou-

cos — aprendem algo, mas nunca 
alcançam colocar o aprendizado 
em prática, porque no romance se-
guinte o canalha do escritor decide 
prescindir deles.

• Em sua apresentação, você fala 
que, aos leitores, interessa o 
amor e o dinheiro. Mas e o sexo? 
O sexo não é um verdadeiro inte-
resse: é pura ansiedade. O amor e o 
dinheiro são vícios muito mais com-
plexos e duradouros. Garantem en-
tretenimento para sempre.

• Nós vivemos num mundo em 
que o sexo é pornográfico, o 
amor, doentio e o dinheiro, ex-
plícito? Sempre foi assim?
Não me sinto capacitado a responder.

• Quais as armas de um escritor 
para se defender de um proces-
so autodestrutivo?
As mesmas que qualquer pessoa: um 
resto de dignidade, um bom psicana-
lista, amigos perspicazes, filhos.

• Após uma visita a Brasília, 
você intitulou o seu ensaio 
El futuro anterior. Quais as 
diversas facetas do tempo 
para você?
O que me fascinou em Brasília é que 
é uma cidade-tempo. Todas as cida-
des são históricas, mas poucas en-
cenam o caráter irremediavelmente 
histórico (quer dizer: o passado) do 
futuro como Brasília.

• Paul Auster lhe disse em uma 
entrevista que “a claridade é 
o que há de verdadeiramen-
te subversivo e perturbador”. 
Você concorda que a lingua-
gem possa alcançar tamanha 
claridade? 
Se há algo perturbador na lingua-
gem, isto é para mim o equívoco, a 
sua capacidade de produzir mal-en-
tendidos.

• E na batalha entre o esqueci-
mento e a memória, quem ga-
nha?
É uma batalha? Eu diria que é uma 
sociedade perversa, como as que for-
mam os sádicos e os masoquistas, 
que nunca gozam tanto como quan-
do estão juntos. 

• Para você que vivencia a 
transição entre dois séculos, o 
que significa ser um autor do 
século 21?
Não sinto que eu seja um autor mais 
do que século 21 do que do século 
20, ou dos séculos 19 ou 18 (citando 
apenas os meus séculos preferidos). 
Tenho uma grande vocação para o 
anacronismo, o que eu gostaria que 
significasse que quando escrevo pos-
so ser contemporâneo ao mesmo 
tempo de literaturas muito próximas 
e muito remotas. Além disso, conti-
nuo pensando que contemporanei-
dade é uma relação inventada pelas 
literaturas, não pelos escritores.

• Esta “síndrome de mitologi-
zação hiperpersonalista” que 
você menciona em um artigo 
recente sobre a exposição Bo-

laño em Barcelona traz algo 
de positivo para o escritor con-
temporâneo?
A possibilidade de aproveitar esta 
visibilidade mediática e converter-
-se em um performer. Conheço al-
guns muito bons. Mario Bellatín, por 
exemplo.

• Em seu ensaio A herança de 
Borges (2010), você cita que 
para Borges “um clássico é o 
que uma nação, ou um grupo 
de nações, ou o tempo, deci-
dem ler como se nas suas pá-
ginas tudo fosse deliberado, 
fatal, profundo como o cos-
mos e suscetível a interpre-
tações infinitas.” Em quais 
livros de autores contempo-
râneos você apostaria como 
futuros clássicos?

riCardo b. labastier

prateleira alan pauls

o passado
Trad.: Josely Vianna Baptista
480 págs.

História do pranto
Trad.: Josely Vianna Baptista
88 págs.

históRia do CabElo
Trad.: Josely Vianna Baptista
168 págs.

a vida descalço
Trad.: Josely Vianna Baptista
150 págs.

* livros publicados
pela Cosac Naify
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O doente
ANdré VIANA

— — — — — — — — — — — — — — — — — 
— — — — — — — —— — — — — — — — — — — — 
— — — — — — — — — — — — —— — — — — — — 
— — — — — — — — — — — — — — — — — —— — 
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — 
— — — —— — — — — — — — — — — — — — de 
que somos nossa infância. Foi numa entrevista 
que vi, domingo passado, na televisão, de um 
psicanalista. O papo era o de sempre: castra-
ção, frustração, teoria dos instintos, fase anal, o 
menino é pai do homem, essas coisas. Mas me 
chamou a atenção porque foi no dia em que a 
gente marcou essa conversa. Começou a gra-
var? Então antes eu gostaria de ler uma frase 
pra você. Se um dia alguém escrever minha his-
tória, seria uma possível epígrafe.

Acho que uma série de motivos me im-
pediria de escrever um livro. Primeiro por 
questão de distanciamento, que seguramente 
não tenho. Na verdade, seria o contrário: pro-
ximidade excessiva. Depois porque, já começo 
assim, não vale rir, muitas vezes sinto profun-
da pena de mim. S. chama isso de síndrome 
de Cristo. Ele diz que eu sou não a encarna-
ção, mas a encanação de Jesus. Tem sua graça, 
claro, mas tem também um lado grave porque 
de certa forma influencia, se não todos, muitos 
dos meus passos, e eu teria medo que influen-
ciasse minha escrita também, o que inevita-
velmente desaguaria em algo piegas, e eu digo 
isso porque minha escrita já tem uma tendên-
cia natural à pieguice.

Por outro lado, essa pena que sinto de 
mim, toda essa minha autocomiseração, gosto 
da palavra, autocomiseração, toda essa minha 
autocomiseração acho que terminei por trans-
formar em excesso de autoconfiança. Como 
modo de acreditar em alguma coisa, não sei se 
dá pra entender o que eu quero dizer.

Eu não tenho idéia da medida, se é que 
essa medida existe, entre autoconfiança e ar-
rogância. Sem dizer que escrever tem outro 
tanto de egocentrismo, e mesmo se fosse só 
isso, acho que ainda assim teria vergonha.

É estranho porque acredito seriamente 
que preciso me justificar de saída, não sei se 
pra você, que nem me conhece, ou se pra mim, 
que provavelmente também não me conheço, o 
fato da gente estar agora, aqui, gravando essa 
conversa. O que posso dizer desde já é que fico 
muito agradecido pelo convite. Eu realmente 
atingi um ponto em que não dá mais pra ficar 
quieto. A gente vai vivendo, vai cruzando al-
gumas fronteiras, acumulando um monte de 
idéia errada, chega uma hora em que é preciso 
expurgar, se livrar do excesso. Existe um tipo 
de bagagem que não serve mais, mas a gente 
continua carregando assim mesmo.

Não acredito, nunca acreditei que amigo 
é o melhor ralo pra despejar nossas angústias. 
Na verdade, às vezes tenho a impressão de que 
amigo não tem muito ouvido, ou paciência, ou 
coragem, sei lá, pra conversar sobre certos as-
suntos. Tenho alguns amigos que amo, claro, 
como se fosse família, mais até talvez, mas mes-
mo assim acho que eu não me.

S. me falou muito bem de você, que você 
adora ouvir histórias, que tem bom humor tam-
bém, isso pra mim, humor é essencial, princi-
palmente com as desgraças. Ridendo dicere se-
verum, rindo dizer coisas sérias, é isso. Dos seus 
textos e reportagens que S. me mostrou, eu vi que 
você é dessa linha. Deixa eu pegar lá no quarto o 
livro da minha epígrafe, só um instante.

Aqui, A montanha mágica. Vamos sentar?
Sim, outra coisa importante de dizer: 

nunca fui chegado a terapia, psicanalista, divã, 
essas coisas. Acho a situação teatral demais pra 
acreditar. E ainda pagar por isso. Pagar pra me 
levar a sério. Mesmo numa conversa de certo 
modo inusitada como esta, confesso que me 
sinto muito mais à vontade em falar de mim 
pra um colega jornalista que se interessou pela 
minha história, seja lá Deus que personagem 
S. vendeu pra você, do que pra alguém que vai 
encostar o ouvido aqui no meu murinho de la-
mentações e ainda faturar, sei lá, duzentos, tre-
zentos reais depois de uma hora rabiscando a 
lista de compras num caderninho, enquanto eu 
ali, pesando se suicídio é fuga ou solução, essa 

imagem não é minha, é de Nanni Moretti no 
Quarto do filho.

Li uma vez que a psicanálise não é o me-
lhor meio de se fazer amar. Foi o próprio Freud 
quem disse isso. Eu acho perfeito. Aquele qua-
drinho ali na parede, aquele ali, é, vá lá ver. 
Diz assim: L’amour, c’est pas grave. Sempre 
li como um diagnóstico clínico. Mais ou menos 
como “É amor, não é nada muito sério”. Gos-
to disso. Embora, veja bem, embora Thomas 
Mann diga, e eu acredito nele, que toda doença 
é amor transformado.

No fundo, acho que eu não faço, pega 
aquele cinzeiro ali, por favor, ali, obrigado. 
Você fuma? No fundo, acho que não faço aná-
lise não porque não acredite, mas justamente 
porque tenho medo do que posso encontrar.

Todo mundo acha que eu preciso de aju-
da. Eu também acho que eu preciso de ajuda. 
Todo mundo precisa de ajuda. Além do mais, 
minha história. Diz uma coisa, o que você acha 
de envernizar um pouco o verbo pra gente co-
meçar? Eu. Muito bem. Gosto assim, quando 
não precisa convencer. Pego gelo, copo, você, 
como é, desliga o gravador ou.

Vamos lá. Se um dia eu escrevesse minha 

história, ela teria como ponto de partida a mor-
te do meu pai. No dia do meu aniversário de 
onze anos.

Bom começo, não?
Meu pai viveu doente quase dois anos an-

tes de morrer. Desde o início todo mundo sabia 
que ele iria morrer. Maktub, estava prescrito. 
Ele próprio dizia que a morte precisava ser vivi-
da, saboreada, curtida, quer mais gelo? Meu pai 
adorava descrever pra mim e meu irmão tudo o 
que sentia, fazia boletins diários, pregava que 
a doença dele era a parte mais importante da 
nossa educação, que o corpo são é nosso único 
bem material, que adoraria se a gente guardas-
se o que ele tinha aprendido tentando sair da 
armadilha. Sair da armadilha. Ele usava muito 
essa expressão. Minha mãe tinha pavor dessas 
conversas, mas nunca interferia. Saía do quarto 
toda vez que meu pai iniciava a pregação. Mas 
eu digo que ele nunca obrigou a gente a nada. 
O artista é sua plateia, não é assim? Eu e meu 
irmão, a gente ficava fascinado. A gente se emo-
cionava, sério, a gente chorava de emoção com 
as descrições dele, sempre enfáticas, virulentas 
às vezes. Ele falava muito dos cheiros, do gosto, 
dos sons que a aproximação da morte produ-
zia, nos impressionava profundamente aquela 
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teatralização da doença, eu e meu irmão, assim, 
os olhos pregados em cada tosse dele, cada pu-
xada de ar, cada parada, cada gemido. Tinha 
horas em que ele ingressava num discurso des-
vairado sobre a depreciação da morte, por que 
as pessoas dão valor apenas à vida, o que ela te-
ria de melhor pra isso, vida e morte são apenas 
dois pontos de vista sobre o mesmo assunto.

Em suma, um homem essencialmente 
sensato, o pai.

Da vida dele, na realidade, sei coisas es-
parsas, histórias que ele contava. Até hoje mi-
nha mãe não consegue falar muito sobre ele. 
Sei que era italiano, de Verona, nunca soube 
se tinha irmãos ou pais vivos, ele nunca falou 
da família em casa, até onde lembro. Tinha 
umas cartas que ele sempre levava ao Correio, 
eu devia ter uns seis pra sete anos e lembro de 
ir com ele às vezes, mas nunca me perguntei 
pra quem seriam.

Ele contava que tinha desembarcado no 
porto de Santos vindo de Nova york, sozinho, 
com dezoito ou dezenove anos, apenas com 
uma valise na mão e um chapéu puído. Não 
me pergunte o que ele fazia nos Estados uni-
dos nem por que tinha ido parar lá. Eu sei que 
chegou aqui como amestrador de pulgas. A tal 
valise dele. Essa história é legal. Meu pai ado-
rava ir a bares puxar conversa com esses seres 
solitários da noite, as criaturas abissais, como 
chamava. Ele dizia que era das experiências 
mais ricas, não era rica que ele dizia, das mais 
prolíficas que uma pessoa podia ter. numa noi-
te, em Nova york, num bar, ele conheceu um 
amestrador de pulgas. O cara estava meio de-
pressivo, sei lá, acho que tinha acabado de ser 
despedido de alguma boate, enfim, uísque vai, 
ele pediu a opinião do meu pai sobre a idéia de 
vender as pulgas, uísque vem, meu pai com-
prou o pulguedo inteiro. Sério! Junto, veio um 
cirquinho em miniatura com trapézio, cama 
elástica e jaula. Você ri, não é? No dia seguin-
te, o sujeito deu um workshop rápido e, pimba, 
meu pai era amestrador de pulgas.

Ele brincava dizendo que havia aportado 
no Brasil em turnê internacional. Realmente, 
chegou aqui assim. O detalhe era que ele só 
viajava clandestino. Meu pai rodou mundo e 
meio em porão de navio. Bom, aí desembar-
cou em Santos, pegou o trem, saltou aqui em 
São Paulo, se instalou na pensão de uma velha 
no Brás que segundo ele fazia uns ovos estre-
lados no mesmo formato de uma ferida que ti-
nha na perna, e aí pra começar a fazer sucesso 
com as pulgas foi um pulo. Só se apresentava 
pra famílias ricas, isso eu lembro de ele contar 
em cima do sofá, empolgado. Saía de porta em 
porta distribuindo panfletos de suas apresen-
tações que ele mesmo desenhava e mandava 
imprimir. Paulista, Pacaembu, Campos Elí-
sios, Higienópolis. Meu pai freqüentou tanto 
a aristocracia paulistana que ficou amigo da 
dona Olívia Guedes Penteado. Ela já devia ser 
uma senhora, mas se brincar, ele até. Sério, 
não sei, mas foi através dela que meu pai co-
nheceu Mário de Andrade. Existe uma carta, 
minha mãe tem ela guardada, na qual Mário 
se refere a meu pai como o “mocetão treque-
treque, que dava espiada nas moças”. Denún-
cia pesada. Mas meu pai se orgulhava. Nessa 
carta, Mário de Andrade descreve meu pai 
como “o espírito que ouve”. Suponho que eles 
tivessem conversas de alcova modernista, algo 
assim. “O segredo é a maior virtude de um ho-
mem.” Meu pai falava isso muito pra gente.

Bom, então com as pulgas ele começou 
a juntar um dinheiro razoável, fazendo apre-
sentação pra grã-finagem. Um tempo atrás, 
achei na internet uma reportagem nos arqui-
vos da Folha que falava do meu pai e suas pul-
gas amestradas, depois se você quiser a gente 
entra ali pra ver.

Não sei. um ano, dois, talvez, não sei. Só 
sei que um dia ele passou as pulgas adiante, 
estou resumindo a história até porque não sei 
muito mais, trocou São Paulo por uma cidade 
do interior, cujo nome eu gostaria que você 
preservasse, e resolveu se meter com cinema. 
Quando ele chegou, ainda não havia cinema 
por lá, cinema era boa promessa na época e 
uma paixão dele de menino. Com o dinheiro 
das pulgas, comprou uma salinha no centro da 
cidade, reformou, fez chegar daqui de São Pau-
lo algumas poltronas, projetor, tudo de segun-
da mão, e abriu o novo negócio.

Ele contava que no início acumulava a 
função de bilheteiro, projecionista e pipoquei-
ro. Do próprio cinema. Não tinha um único 
funcionário pra ajudar. Maravilhoso, não? E foi 
assim até minha mãe, que era freqüentadora e 
morava na mesma rua do cinema, um dia per-
guntar se ele precisava de ajuda. E aí ele acei-
tou. Pouco tempo depois se casaram.

Eu e meu irmão nascemos no cinema, 
crescemos no cinema, morando no mesmo 
prédio, no primeiro andar. Meu irmão e minha 
mãe ainda moram lá, o cinema ainda está lá, 
igualzinho. Minha mãe hoje cuida do que pode, 
eu ajudo no que posso à distância e meu irmão. 

Eu já falo do meu irmão, mas adianto que nos-
sa relação hoje lembra um pouco a mamãe do 
conto “A saúde dos doentes”, de Cortázar, já 
leu? É um sentimento parecido, uma sensação 
de que meu irmão morreu, mas continuo rece-
bendo notícias dele.

Sobre minha mãe, não sei se vai parecer 
barroquismo o que vou dizer, mas a impres-
são que tenho é que ela vive num tempo que 
não é aqui. Minha casa, a casa onde cresci, 
minha antiga casa, flutua numa espécie de 
temporalidade ortogonal, presente e passado 
se cruzam no espaço, mas não se tocam, não 
sei se dá pra entender. É a sensação que tenho 
toda vez que vou lá, uma sensação esquisita. 
Tudo continua como meu pai gostava que as 
coisas estivessem, os móveis afastados da 
parede, o telefone cinza de disco, as revistas 
no cesteiro com uma programação antiga, o 
toca-discos, o nível do uísque intocado, uma 
atmosfera de casa comunista misturada a um 
futurismo retrô, tudo recoberto por uma pelí-
cula de decadência, algo assim.

E meu quarto, também intocado, os li-
vros empilhados sobre a escrivaninha, como 
se eu fosse sentar ali a qualquer momento 
pra estudar, e sempre que vou lá, engraça-
do, é como se a casa atiçasse em mim uma 
curiosidade mórbida, sempre que durmo lá, é 
estranho, tem uma coisa que me faz mal, que 
de certa forma — — — — — — — — — — — — 
— — — — — — — — — — — — — — — — — — 
— — — — — — — — — — — — — — — — — — 
— — — — — — — — — — — — — — — — — — 
— — — — — — — — — — — — — — — — — — 
— — — — — — — — — — — — — — — — — — 
— — — — — — — — — — — — — — — — — — 
— — — — — — — — — — — — — — — — — — 
— — — — — — — — — — — — — — — — — — 
— — — — — — — — — — — — — — — — — — 
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — 
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — 
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — 
— — — — — — — — — — — — ainda usava uns 
cadarços ridículos, só eu mesmo pra usar um 
negócio daqueles, todo mundo adorava fazer 
troça. Vai ver já naquele tempo eu me sentia 
digno de ser um personagem ridículo.

Mas aí na metade da aula de ciência, a 
primeira da tarde, a coordenadora pôs a cara 
na porta e chamou meu nome. lembro de fi-
car surpreso, não sei se por presumir o assunto 
ou por não suspeitar do que se tratava. Eu me 
levantei e ela me disse meio ríspida assim: “Re-
colhe suas coisas, vem comigo!”. Todo mundo 
olhava pra mim, aquele silêncio, como se eu 
fosse o único a não saber o que estava acon-
tecendo. Senti na hora como se uma anestesia 
mal dada, não sei, minhas pernas, a respira-
ção, minhas gengivas, lembro de uma sensação 
de formigamento nos dentes, de um suor nas 
mãos que não me deixava prender os livros, na 
época eu usava um elástico de sutiã velho de 
minha mãe pra amarrar os livros, e eu não con-
seguia amarrar a porra dos livros.

Quando saí da sala, vi a coordenadora jun-
to do meu irmão, que chorava. Não tive tempo 
de perguntar coisa alguma porque logo minha 
mãe apareceu no alto da escada, amparada pelo 
diretor, as mãos no rosto, assim, também cho-
rando, uma cena trágica, isso ficou bem mar-
cado, como num filme. Mas ninguém. Mesmo 
quando a gente já estava na rua, seguindo pro 
hospital, minha mãe continuou em silêncio.

Lá pelas cinco e meia, seis da tarde, 
aconteceu que a porra da minha sala inteira 
apareceu no hospital. Algum espírito cari-
doso fez o favor de organizar a entrada dos 
meus coleguinhas de sala, dois a dois, pra 
espiar a porra do caixão. Entravam dois, 
olhavam meu pai, me cumprimentavam, sa-
íam. Entravam dois, olhavam meu pai, me 
cumprimentavam, saíam. Mais dois, entra-
vam, cumprimentavam, saíam. uma cena 
interminável. Tenho uma lembrança. Eu não 
consigo. Eu odiei toda aquela teatralização. 
Eu olhava em volta e sentia ódio das enfer-
meiras, todas gordas, ódio dos médicos, uns 
curiosos no vão da porta, tudo meio fellinia-
no. Eu queria chorar, mas não conseguia. Só 
depois fui chorar, bem depois, já ritualizado 
por minha mãe, ela que ritualiza a morte do 
meu pai até hoje.

No velório, não. No velório ela estava até 
que contida. Mas no enterro, meu amigo, a mu-
lher tinha um choro tupinambá, convulso, de 
bater cabeça, na hora de baixar o caixão. Acho 
que eu também chorava nessa hora, mais por 
vergonha do que por meu pai, talvez.

Porque a gente já vinha em clima de ve-
lório. No espaço de um ano, conseguimos en-
terrar minha avó, mãe da minha mãe, uma tia, 
irmã da minha mãe, e meu pai. Mas o baque 
mesmo foi meu pai.

Só pra você entender, sabe quantas vezes 
por dia minha mãe levava a gente ao cemitério? 
Veja bem, eu perguntei por dia, não por sema-
na ou por mês. Três vezes. Por dia! Será que 
tenho familiaridade com cemitério? A escola 

e o cemitério ficam perto de casa, então era de 
manhã depois do café, no início da tarde, antes 
de ir pra aula e na saída da escola.

uma imagem clara pra mim dessa época? 
Deixa eu pensar.

Acho que eu me equilibrando no trilho do 
trem, a caminho do cemitério. Lembro da mi-
nha mãe na frente, no seu passinho marcado 
típico, eu e meu irmão atrás, apostando quem 
andava mais tempo sobre os trilhos. Enquan-
to ela ajeitava as flores no túmulo e chorava, a 
gente gostava de brincar de vivo ou morto com 
os filhos do dono da funerária. Às vezes, isso 
mais no início, aos poucos foi virando parte in-
tegrante do programa, ela aproveitava e nos le-
vava pra visitar a família do dono da funerária. 
Eles moravam dentro do cemitério. A janela da 
sala dava pros túmulos mais antigos. Palavra!

O cara era dono da principal funerária e 
administrador do cemitério da cidade. Devia 
ter um acordo com a prefeitura pra não pagar 
aluguel, não sei, nunca entendi direito como 
funcionava aquilo. Minha mãe tinha um fler-
te subliminar com ele. Subliminar porque ele 
era casado, ainda é, com a mesma mulher, e aí 
você entende por que não falo o nome. Se bem 
que a funerária. Caralho, essa merece, foda-se! 
Imagine você que o sujeito batizou a funerária 
com o sobrenome dele: Funerária Nascimento! 
dá pra acreditar? Funerária nascimento! Juro! 
Está lá até hoje.

Ele e minha mãe nunca prosperaram, 
o que sempre lamentei. Eu gostava dele, acho 
que meu irmão também. Ele foi bem importan-
te pra gente. À medida que ia enterrando minha 
família, ele foi nos acolhendo, a mim e a meu ir-
mão, está gravando? Ele foi nos acolhendo. 

Pra gente? Não. Deve ter tido seus na-
moricos em algum momento, imagino. Mas 
pra gente não, ela nunca oficializou nenhuma 
relação. O Heitor, talvez. Mas nunca nada ver-
balizado. Ela e Heitor são amigos até hoje, ele 
vai muito lá no cinema, parece que gosta de 
verdade de filme, não é só pra ver minha mãe, 
como achei durante anos. Nunca vi os dois se 
beijando, no máximo de mãos dadas. A cena 
era meio aflitiva porque ele tem um tremor nas 
mãos. Aquilo pode ser bom na putaria, mas 
pra andar de mãos dadas não dá muito certo. 
A história que minha mãe conta é que ele foi 
arremessado na parede por um tio alcoólatra 
quando era bebê e aí ficou com sequela, moto-
ra 19 ou psíquica, aí já não sei.

A diferença do Heitor em relação ao dono 
da funerária, e acho também que o grande em-
pecilho pra ele e minha mãe nunca terem leva-
do nenhum sentimento adiante, era que havia 
as famílias no meio. Tinha umas pescarias. Ou-
tro dia até lembrei dessas pescarias. Foi nessa 
época que ulisses começou a botar os olhinhos 
pra fora d’água, pensei agora na Isadora Ribei-
ro naquela abertura do Fantástico misturada 
com Martin Sheen em Apocalipse Now.

ulisses é o caçula do dono da funerária. 
Ele é três dias mais novo que eu. Quando meu 
irmão começou a apresentar os primeiros sin-
tomas, coisa de um ano depois da morte do 
meu pai, o dono da funerária passou a obrigar 
os filhos a nos visitar em casa todos os dias. 
Helena, que é a irmã mais velha de ulisses, foi 
umas poucas vezes. Depois de um tempo, só 
ulisses continuou freqüentando nossa casa.

um dia, meu irmão e mais dois pegaram 
ulisses na sala de casa. Me puseram de vigia 
pra minha mãe não chegar de surpresa, e eu 
fiquei ali, feito um espantalho, sem saber o 
que vigiar. A regra era cada um por si, ulis-
ses por todos. Pra todos os efeitos, só tinha 
macho na sala. Eu lembro que ulisses pedia 
pra trocar, aí os meninos diziam assim: “Opa! 
Viadagem pra cá, não!”.

Minhas primeiras vezes com ulisses 
foram no trilho do trem, atrás do cemitério. 
A sacanagem foi se aprofundando gradativa-
mente, mas aí já dentro do cemitério, setor 
2b, dos túmulos mais novos, com vista pra 
janela do quarto de Helena. Bicho, se Hele-
na soubesse quantas punhetinhas já não bati 
espiando ela trocar de roupa escondido atrás 
de alguma lápide.

Mas era estranho aquilo tudo pra mim. 
Pra ulisses também, imagino. Mas talvez fos-
se essa estranheza que atraísse a gente, não sei, 
era divertido. Sexo e morte nunca coabitaram 
tão pacificamente. Eros enrabando Tânatos.

ulisses era um menino atraente. Ele tinha 
uma delicadeza, lembrava um pouco o Tadzio 
de Morte em Veneza. A turma jogava tacobol 
na rua, e ele ia sempre com um shortinho cur-
to, bem da época, bem seventies. Eu tinha uns 
pensamentos eróticos com aquele short.

Que a gente se conheceu? Não. Foi an-
tes do meu pai morrer. Mas a primeira vez 
que vislumbrei ulisses, vislumbrei, quero di-
zer, a primeira vez que ele me acionou uma 
chavinha, foi no velório do meu pai. O dono 
da funerária sempre levava os filhos aos veló-
rios que organizava. Desse dia, eu retive uma 
cena, quase uma fotografia.
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P
oucos escritores do século passado foram (e são) 
mais festejados do que Vladimir Nabokov (1899-
1977). Presença certa em qualquer lista dos gran-
des, o autor de Lolita está sempre lá, ao lado de 

Borges, Joyce, Proust, Beckett... E, posso estar enganado, 
mas, a julgar pela quantidade de biografias existentes (até 
sobre Véra, sua mulher, já se escreveu uma), citações e 
releituras (como o Encantador, da franco-iraniana Lila 
Zanganeh, que tanto furor causou na Flip de 2013), me pa-
rece que, hoje, nenhum outro autor desfruta do status de 
celebridade equivalente ao do “bruxo russo”. Mas há um 
lado de Nabokov que é muito menos lembrado do que os do 
romancista, contista, ensaísta, professor, polemista, tradu-
tor, enxadrista e até mesmo do que o caçador de borboletas: 
é o poeta. E Nabokov foi poeta, como registrou em Speak, 
memory, antes de ser qualquer outra coisa.

A primeira vez que senti curiosidade a respeito 
desse lado de Nabokov foi quando, ainda adolescente, 
eu li Fogo pálido (o qual acabaria por se tornar não 
apenas o meu livro favorito de Nabokov, mas um de 
meus favoritos em geral). Aquele longo poema de aber-

tura, em quatro cantos, de “John Shade”, que dá a cha-
ve verdadeira/falsa/verdadeira (arre!) para o livro, me 
deixou simplesmente sem fôlego. Se Nabokov conseguiu 
compor aquilo, ainda que em nome de seu personagem, 
o que será que ele poderia oferecer colocando o próprio 
nome embaixo? (de passagem, diga-se que o poema de 
Humbert Humbert dedicado à jovem Lolita Haze tam-
bém não é ruim).

Curioso, logo em seguida consegui comprar um 
livrinho de bolso (que ainda tenho), da Penguin, The 
portable Nabokov, que, ao longo de quinhentas e 
poucas páginas, trazia uma panorâmica de sua obra, 
com contos, trechos de romances, textos críticos e exa-
tos dez poemas. Aqueles eram os anos oitenta, eu era es-
tudante, era caro e complicado importar livros no Brasil 
e, durante muitos anos, aqueles dez poemas foram tudo, 
da lírica de Nabokov, que eu conheci. Mas eles bastaram 
para me convencer de que, apesar de menos celebrado 
do que o romancista, o Nabokov poeta não era, de forma 
alguma, menor. Os anos se passaram, as coisas ficaram 
mais fáceis e fui adquirindo outros volumes (com desta-

que para o excelente Selected poems, edição e intro-
dução de Thomas Karshan, Ny, A. Knopf, 2012).

Pode-se dividir a poética de Nabokov em dois gru-
pos: os trabalhos mais antigos, escritos em russo (a maior 
parte traduzida para o inglês pelo próprio Nabokov ou 
pelo filho, dmitri), e os que foram originalmente com-
postos em inglês. Fora isso, como enquadrar esta obra? 
Da mesma maneira com o que se dá na prosa de Na-
bokov, reduções aqui não são fáceis. Há poemas carrega-
dos de nostalgia, há aqueles mais cínicos, há os de amor, 
há inúmeras referências literárias; há, por vezes, ironia, 
humor e, até mesmo, geladeiras. lembrando uma defi-
nição de poesia de Alfredo Bosi, poderíamos dizer que 
ocorre aqui uma perfeita fusão de sentimento e imagem 
num tempo denso, subjetivo e histórico. Mas talvez não 
exista melhor descrição de seus poemas do que a dada 
pelo próprio Nabokov, ao comparar xadrez e arte: “Os 
problemas do xadrez demandam do autor as mesmas 
virtudes que caracterizam toda a arte de valor: originali-
dade, inventividade, concisão, harmonia, complexidade 
e uma esplêndida insinceridade.”

VlAdIMIr naboKov
TrAduçãO E SElEçãO: ANdré CaRamuRu aubERt

i Have no need, for mY nocturnal travels

I have no need, for my nocturnal travels,
of ships, I have no need of trains.
The moon’s above the checkerboard-like garden.
The window’s open. I am set.

And with habitual silence — like a tomcat,
at night over a fence — across
the border streamlet, passportless, my shadow
leaps to the other, Russian, bank.

Mysterious, invulnerable, weightless,
I glide across successive walls,
and at the moonlight, the dream rushing past him,
the border guard takes aim in vain.

I fly across the meadows, dance through forests — 
and who will know that there exists
in this vast country but a single living,
a single happy citizen.

Along the lengthy quay the Neva shimmers.
All’s still. A tardy passerby
my shadow in a lonely square encounters
and curses his own fantasy.

Now I approach an unfamiliar building,
the place alone I recognize…
There, in the darkened rooms, everything’s altered,
and everything upsets my shade.

There, children sleep. Above the pillow’s corner
I stoop, and they begin to dream
about the toys that, long ago, I played with,
about my ships, about my trains.

eu nÃo preciso de nada, 
para minHas viagens noturnas

Eu não preciso, para minhas viagens noturnas,
de navios, eu não preciso de trens.
A lua ilumina o jardim com-jeito-de-tabuleiro.
A janela está aberta. Estou pronto.

E com o silêncio de sempre — como um gato,
à noite, sobre uma cerca — através
do córrego na fronteira, sem passaporte, minha alma
pula para a outra margem, a russa.

Misterioso, leve, invulnerável,
eu deslizo por entre sucessivos muros,
e sob a luz da lua, o sonho passando veloz por ele,
o guarda da fronteira deveria vigiar, mas em vão.

Eu vôo pelos campos, danço através das florestas — 
e quem saberá se neste vasto país 
existirá um único ser vivo,
um único cidadão, feliz.

Ao longo do comprido cais o Neva rebrilha.
Tudo está quieto. Com um tardio transeunte 
numa praça deserta, minha sombra se depara
e com sua própria fantasia o enfeitiça.

Agora me aproximo de uma construção estranha,
o lugar, em si, eu reconheço...
Lá, nos quartos escurecidos, tudo está mudado,
e tudo irrita a minha sombra.

Lá, crianças dormem. Sobre o canto das almofadas
eu me inclino, e elas começam a sonhar
com brinquedos com os quais, há muito tempo, eu brincava,
com meus navios, com meus trens.

VlAdIMIr NABOKOV  
POr rOBSON vilalba

rain
How mobile is the bed on these
nights of gesticulation trees
when the rain clatters fast,
the tin-toy rain with dapper hoof,
trotting upon an endless roof,
traveling into the past.

upon old roads the steeds of rain
Slip and slow down and speed again
through many a tangled year;
but they can never reach the last
dip at the bottom of the past
because the sun is there.

cHuva
Como se move a cama nestas
noites de árvores que gesticulam
quando pipoca forte a chuva,
brinquedo de lata, a chuva, com garbosos cascos
trotando por sobre o teto sem fim,
viajando para o passado.

Por sobre velhos caminhos o galope da chuva
escorrega, reduz a marcha, de novo acelera
atravessando muitos, confusos anos;
mas ele não consegue jamais dar o mergulho
no ponto mais profundo do passado
porque o sol está lá.

Hotel room
Not quite a bed, not quite a bench.
Wallpaper: a grim yellow.
A pair of chairs. A squinty looking-glass.
We enter — my shadow and I.

We open with a vibrant sound the window:
the light’s reflection slides down the ground.
The night is breathless. Distant dogs
with varied barks fractures the stillness.

Stirless, I stand there at the window,
and in the black bowl of the sky
gows like a golden drop of honey
the mellow moon.

quarto de Hotel
Nem bem uma cama, nem bem um banco
Papel de parede: um amarelo feio
um par de cadeiras. um espelho estrábico.
Nós entramos. Minha sombra e eu.

Nós abrimos com estardalhaço a janela:
os reflexos da noite se espalham pelo chão.
A noite não respira. Com latidos variados, 
cachorros ao longe quebram o ar parado.

Imóvel, eu fico lá, na janela,
e no negro bojo do céu
arde, como uma gota dourada de mel
a tenra lua.

• • •

lunar lines
Spell “night”. Spell “pebbles”: Pebbles in the Night.
Peep, crated chicks on lonely station! This
Is now the ABC of the abyss,
The Desperanto we must learn to write.

linHas da lua
Diga “noite”. Diga “seixos”: Seixos na Noite.
Espie, pintos encaixotados numa estação solitária! Isto
É agora o ABC do precipício,
O Desperanto que precisamos aprender a escrever.
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PElé

N
osso Pelé era uma fraude. Gordo 
e desajeitado, chutava com a per-
na esquerda. Não sabia cabecear. 
Seus gols, raridades num anti-

quário de mentira. E, cansado, enveredava de 
goleiro — um rei maltrapilho cujos servos o 
ironizavam. Nossas casas roçavam o telhado. 
Nossas mães arrastaram da roça uma amizade 
silenciosa e a prole esfomeada. Eu e meu ir-
mão chutávamos pedras sob o olhar indiferen-
te da irmã. do outro lado da fileira de cedros, 
Pelé reinava com os três irmãos. Juntos, for-
mávamos um time inteiro no reduzido campi-
nho de chão batido e traves de madeira. Sem-
pre depois da escola, encontrávamo-nos em 
direção ao estádio imaginário atrás de casa. A 
bola dente de leite estrangulada no sovado. O 
futebol era nossa obsessão num tempo em que 
ser criança parecia a eternidade.

Eu lançava a bola no pé. O passe certeiro 
o encontrava. A bola, um animal a ser doma-
do, tropicava pelo gramado de pedregulhos e, 
irônica, rumava para a valeta ou para a rua de 
nenhum carro. Nossas jogadas acabavam em 
fracasso. Não desistíamos. Éramos um time. 
A cumplicidade da infância não nos trouxe en-
trosamento. Continuamos a jogar um futebol 
em que Pelé não fazia diferença. Meu irmão se 
chama Roberto Rivelino. Mas também era uma 
fraude. Jogava no gol. E carregava o apelido de 
Preto. Nossa dupla de craques ensaiava jogadas 
que nunca existiram. Pelé sorria com facilidade. 
Jogava com a displicência de um vassalo a cami-
nho da guilhotina. nada disso tinha importân-
cia. A amizade nos impulsionava. Onde iremos 
chegar ainda não descobrimos.

Diante da fresta da casa de tábuas, amon-
toávamo-nos. num fiapo de luz, víamos Pelé. 
Estava diferente. Quieto na cadeira, a mãe cuida-
va das feridas. uma faixa de pano envolvia seu 
tronco. Estrada branca no chão de terra escura. 
Durante muitos dias, não apareceu no futebol. 
Sentíamos a sua falta. Futebol sem risada perdia 

a graça. No fogão a lenha, a frigideira com azeite 
borbulhante. um deslize e a gordura esparra-
mou-se pelas costas de Pelé. um vulcão cuja lava 
consumia uma terra inexplorada. Foi ao hospital. 
depois, ficou em casa cuidando das chagas. não 
tínhamos coragem de olhar nosso amigo que 
derretera um pedaço das costas. Logo, uma cros-
ta de ferida deixaria marcas que, a nós, pareciam 
repugnantes. Com o tempo, sumiram. Continua-
mos a jogar futebol até o dia em que o calção não 
mais nos servia, a bola parecia pequena e o cam-
pinho de terra deixara de ser o Maracanã.

Tínhamos de trabalhar. Aos doze, tre-
ze anos, o futebol nos esperava apenas no fim 
de semana. Eu, na fábrica de móveis de bam-
bu. Pelé, em algum lugar cuja lembrança se 
apagou. um dia nos encontramos. Numa das 
curvas da avenida que a cada ano se alargava 
e ganhava mais carros, a fabriqueta de móveis 
coloniais seria nossa última parada. Entramos 
juntos no novo emprego. Já estávamos caleja-
dos. Eu tinha quase quatorze anos. Pelé, alguns 
meses mais velho. Éramos homens num corpo 
de criança. Eu sempre magricela feito um Vis-
conde de Sabugosa. Ele, reforçado, meio gordo, 
com as cicatrizes borbulhando nas costas.

A experiência com os bambus e juncos 
na fábrica anterior de nada servira. Tudo dava 
errado. Minhas mãos eram analfabetas para os 
móveis pesados e robustos do novo emprego. 
Pelé se virava bem. Tínhamos de lixar, cortar, 
pintar o dia todo. No meio da tarde, a folga para 
o café. Nosso café era uma garrafa de chá frio e 
duas fatias de pão caseiro. Antes de sair de casa, 
a mãe me entregava a garrafa de gasosa com o 
chá. Lembro-me da tampa preta de plástico. O 
pão com margarina ou chimia. Enfiava tudo na 
mochila de plástico, ao lado da marmita do al-
moço. Na fábrica, até escurecer. Depois, a escola.

O apito nos avisava que podíamos respirar 
sentados. Íamos a um canto. Eu abria a mochi-
la e retirava nosso café da tarde: chá frio e duas 
fatias de pão. Dividíamos tudo em partes iguais 

e conversávamos envoltos pela serragem. Eu 
reclamava do trabalho. Ele tentava me animar. 
Dizia que eu logo aprenderia tudo. Sabíamos 
que era mentira. Aquele trabalho nunca me per-
tenceria. Voltávamos ao batente. Pelé sempre 
no meu encalço, cuidando para tornar invisíveis 
os meus erros. A minha cola não pegava; o meu 
verniz não pintava; a minha lixa não alisava. A 
profissão de marceneiro seria apenas uma lem-
brança sentada numa cadeira de pernas tortas.

O caminhão estacionou na porta da fábri-
ca. Duas semanas se passaram desde o primei-
ro dia de trabalho. O salário ainda demoraria. 
Todos os funcionários — homens e crianças 
— tinham de descarregar as madeiras que logo 
se transformariam em algum móvel (de mau 
gosto) à venda nas lojas de Santa Felicidade — 
o bairro de Curitiba que sobrevive de enganar 
turistas desavisados. A fileira de formigas rece-
bia o torrão de açúcar nas costas. Caminhava 
em linha reta até o depósito. Ali, descarregá-
vamos as tábuas. A primeira carga me doeu 
um pouco nos ombros de sabugosa. Firme, 
percorri os poucos metros que me separavam 
da tortura. Pelé parecia ignorar o peso às cos-
tas. Sorria ao caminhar. O gol é logo ali, passa 
a bola. A torcida urrava no Maracanã lotado. 
A bola dente de leite deslizava pelos pedregu-

lhos. Vai, Pelé. Mais uma carga e meu lombo 
começou a fraquejar. Na terceira montanha 
de madeira e ódio, caminhei feito um bêbado 
no pântano. Mirei o fundo da fábrica, respirei 
com raiva, finquei as patas no chão e tramba-
lhei. Poucos passos me separaram da desgraça. 
Antes de chegar à metade do caminho, toda a 
carga desabou. O estrondo encontrou cadeiras 
e armários recém-envernizados.

O estádio vazio era silêncio e desespero. 
Não havia adversário. O gol sem rede. A bola 
furada ao lado da valeta. Pelé me olhava com 
um serro de tábuas nos ombros. Passa a bola, 
Pelé. Vou fazer o gol. Não havia gol possível. 
Nosso time, às vezes, perdia. Ou sempre per-
dia. Quando o chefe me chamou à sua sala — 
um quartinho poeirento e frio —, descobri que 
minha vida de marceneiro durara poucos dias. 
Logo, estaria em outro emprego: entregador de 
medicamentos dentários. Pelé continuou na fá-
brica por mais um tempo.

Ainda hoje eu o encontro no campinho 
de terra atrás de casa. A bola dente de leite 
debaixo do braço. Os pés descalços. um jogo 
que já dura quase quarenta anos. Passa a bola, 
Pelé. O gol não sai. A risada percorre o Mara-
canã. Segue entre cadeiras, mesas e armários. 
E nunca vai embora.

IluSTrAçãO: hAllINA bEltRão


