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E
nfim um romance sobre 
a tradução. Ou sobre o 
tradutor. Ou melhor, 
so  bre a tradutora. É 

Bea  triz, protagonista de obras an-
teriores de Cristovão Tezza, que 
reaparece em nova roupagem. 
Em A tradutora, Beatriz enve-
reda pelos meandros desse ofício 
antigo e maltratado. Entra, tal-
vez, como todos nós: sem mui-
ta cancha, como amadora, como 
exploradora, em troca de alguns 
trocados a mais. Não que não te-
nha, de alguma maneira, afinida-
de com o ofício. Milita nas letras, 
afinal. Mas sabe-se lá se tem for-
mação na área, alguma base teó-
rica, algo que lhe dê direção certa 
e segura. Não parece ter.

Pouco importa. Não é um 
romance sobre a tradução. A 
tradução vai e vem, apare  ce de 
quando e quando e nos sur  pre -
ende com bons lampejos sobre 
o ofício. É um tema oca  sional 
no romance, embora o perpas-
se. Para Beatriz, é uma profissão 
ocasional. Não é uma profissio-
nal do ramo, como o era Ricar-
do Somocurcio, o protagonista 
de Travesuras de la niña mala, 
de Mario Vargas Llosa.

BEATRIZ, A 
TRADUTORA

P
assagens é a obra 
mais arrojada do filó-
sofo e crítico literário 
alemão Walter Benja-

min, que a produziu entre 1927 
e 1940, ano de sua morte. Os es-
pecialistas prosseguem afirmando 
que Passagens é uma obra fun-
damental da historiografia do 
século 20. Uma obra que histo-
ria, como poucas, o cotidiano 
da modernidade. Como se sa-
be, nessa obra Walter Benjamin 
tem como eixo de suas reflexões 
a cidade de Paris, a “capital do 

AS PASSAGENS 
BENJAMINIANAS: 
LEITURAS (1)

século 19”, notadamente as suas 
galerias de comércio. Willi Bol-
le e Olgária Matos organizaram 
em 2006 a edição brasileira de 
Passagens, contendo 1.168 pá-
ginas e lançada pela Editora da 
UFMG, junto com a Imprensa 
Oficial de São Paulo. Willi Bol-
le, quando do lançamento de 
Passagens, em entrevista à Folha 
de S. Paulo, afirmou: “Trata-se 
de uma das obras historiográfi-
cas mais significativas do nosso 
tempo. A partir de Paris, a ‘ca-
pital do século 19’ — especial-

A filosofia do catalão Felip T. Xaveste 
emerge ocasionalmente no texto, sob a tradução 
de Beatriz, introduzindo momentos de reflexão 
sobre política e tradução. Beatriz talvez não dei-
xe suas opiniões se intrometerem no texto tra-
duzido. Mas as dúvidas ficam ali registradas. É 
apenas um rascunho. Não lemos o texto tra-
duzido em sua versão final. Pouco importa. As 
dúvidas, essas sim, nos importam. Ficam ali, re-
gistradas entre colchetes no texto traduzido, que 
se entremeia no texto do romance. 

Nos colchetes, as dúvidas, as perguntas, 
as alternativas. A construção da tradução. A 
procura da palavra ou expressão perfeita para a 
ocasião. A tentativa de escapar do fácil, a preo-
cupação com a estética, a fuga da repetição, de 
rimas e aliterações. É dentro dos colchetes que 
Beatriz revela detalhes, mesmo que esparsos e in-
completos, de sua estratégica tradutória. Uma 
tradutora sem opiniões, mas consciente.

Vemos nos pensamentos e falas de Bea-
triz alguns belos raios cromáticos, que nos ins-
piraram reflexões. Às vezes Beatriz se comporta 
como a tradutora invisível, no melhor estilo de 
Lawrence Venuti: indica que a opinião do tradu-
tor é irrelevante para quem traduz, no momen-
to da tradução. Pensamento deveras polêmico. 
Beatriz, a tradutora, acha até bom “fazer uma 
suspensão total de juízo enquanto traduzo — só 
o autor deve falar, e sempre nas palavras dele, se 
isso for possível”. Deixa a dúvida no ar. Será isso 
possível? Não é boba Beatriz.

Às vezes se sente uma máquina de tradu-

ção. Impressão que costuma as-
saltar a alma dos tradutores. 
Perceber-se operando um pro-
cesso mecânico, nada mais. Es-
pécie de médium entre o além 
e este mundo, entre o original e 
a tradução. O texto apenas flui 
através dela. Ela, a tradutora, 
não precisa emitir opiniões nem 
se envolver emocionalmente 
com o texto. Será isso possível?

Talvez, em algum momen-
to, seja preciso desviar os olhos 
dos textos, original e tradução, 
para encontrar certo espaço de 
reflexão. Espaço do qual possa-
mos sair com uma direção mais 
definida. Uma orientação que 
dê sentido ao novo texto. Não 
sei se Beatriz, a tradutora, con-
cordaria. Parece que não.

Beatriz não é uma profis-
sional da tradução. Comenta jo-
cosa com a amiga que “tradutor 
não pensa, tradutor traduz”. Ela 
quer uma tradução fiel. Fiel e 
sonora, boa e sonante. A eterna 
tensão entre a necessidade de re-
petição mecânica, sem opiniões, 
e a preocupação com a estética 
da língua de chegada. 

Não vou julgar Beatriz. 
Ela não será julgada pela tradu-
ção, nem por suas ideias sobre 
tradução. Tampouco será julga-
do por isso o romance. Pouco 
importa. O que importa, para o 
tradutor, é ler, ali na página 189, 
que “a palavra estrangeira sem-
pre nos chega sem emoção ou 
história, é apenas uma ideia de 
palavra envolta numa cadeia es-
tranha de sons”. Cabe à traduto-
ra dar-lhe sentido. 

mente suas galerias comerciais 
como ‘arquipaisagem do consu-
mo’ —, são apresentados a his-
tória cotidiana da modernidade 
com figuras como o flâneur, a 
prostituta, o jogador, o colecio-
nador e os meios de uma escri-
ta polifônica que vai da luta de 
classes até a moda, a técnica e a 
mídia. Este hipertexto com mais 
de 4.500 ‘passagens’ constitui 
um dispositivo sem igual para 
estudar a metrópole moderna 
e, por extensão, as megacidades 
do Terceiro Mundo”. Para Wil-
li Bolle, Passagens “têm a qua-
lidade de nos fazer reconhecer 
o espaço urbano em que vive-
mos e de nos estimular a refle-
tir sobre ele”. Além disso, “uma 
qualidade exemplar dessa obra 
de Benjamin consiste em saber 
transmitir o conjunto dos co-
nhecimentos das Ciências Hu-
manas não apenas por meio de 
conceitos, mas também através 
da sensibilização, combinando 
da melhor maneira os recursos 
do pesquisador e do escritor”. 
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CONTO E POEMAS
Há um bom tempo que eu não 
lia uma narrativa curta tão boa 
e eletrizante quanto Dias secos, 
de Ewerton Martins Ribeiro; e 
poemas tão desconcertantemente 
profundos e inusuais quanto os de 
Leonel Alvarado (Rascunho #206). 
Parabéns aos autores e ao Rascunho 
por publicá-los!
Thássio Ferreira • Rio de Janeiro – RJ

PRECONCEITO
Em Tese banal, texto sobre O 
método Albertine, de Anne Carson 
[Rascunho #206], Adalberto de 
Queiroz utiliza, por duas vezes, o 
arcaico termo “homossexualismo”. 
Não sou nada fã do “politicamente 
correto”, Adalberto, mas é como se 
você ainda chamasse “leproso” em 
lugar de “hanseniano”, ou “aidético” 
em lugar de “soropositivo”. Alguns 
termos perecem exatamente por 
não mais refletirem a sua época, e 
por encerrarem perniciosa carga de 
estigma ou preconceito (o sufixo 
“ismo”, no caso em tela). Conecte-se 
com o seu tempo, escritor.
Jorge Santiago Jr. • via e-mail

CARTA A NOLL
Que texto belíssimo escrito por José 
Castello ao eterno João Gilberto 
Noll [Rascunho #205]. Fiquei 
emocionadíssimo pela delicadeza 
e emoção descritos por Castello. 
Tenho certeza de que de onde Noll 
estiver, escutou essa carta-oração, 
mas em silêncio, porque o seu 
silêncio era apenas uma forma de 
dizer: estou aqui! 
Dayvson Fabiano • Recife – PE 

MUITA COISA
Atrasadíssima nas leituras, quero 
elogiar o texto do José Castello, que, 
como sempre, é atualizadíssimo! 
[Rascunho #204] Também gostaria 
de destacar o texto sobre Paraíso 
perdido, de John Milton. Vou ler o 
livro. Gostaria de pedir a referência 
da conferência do Cezar Tridapalli, 
para lê-la na íntegra. Gostei muito do 
texto e vou utilizá-lo numa oficina. 
Por fim, gostaria de elogiar a arte da 
capa, belíssima [de Eloar Guazzelli]. 
Cristina Souza • Belo Horizonte – MG
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Inquérito 
Carlos Herculano Lopes

29
Inédito
Andréa Zamorano

16
Ensaio
As ruínas do acaso

Droga nazista
O envolvimento de Hitler e da cúpula do regime nazista com o ocultismo 
— e outras práticas pouco convencionais — não é novidade para ninguém. 
O jornalista Norman Ohler, em High Hitler (Crítica), no entanto, se 
propõe a mostrar uma faceta ainda desconhecida do Führer: a de usuário 
de drogas. Durante cinco anos, Ohler pesquisou documentos e realizou 
diversas entrevistas para descobrir que Hitler recebeu, por intermédio de seu 
médico pessoal, Theodor Morell, doses de 74 substâncias diferentes, uma 
delas semelhante à heroína. Em um dos capítulos mais reveladores, Ohler 
levanta a hipótese do uso de metanfetaminas pelos soldados nazistas. A 
estratégia do Reich era manter os combatentes atentos e com o sentimento de 
invencibilidade e euforia.

NA CORDA BAMBA

O israelense David Grossman venceu o tradicional prêmio Man Booker 
International com A horse walks into a bar — ainda inédito no Brasil. A obra, 
que conta de maneira confessional a rotina de um comediante de standup em 
Israel, foi chamada de “ambiciosa e arriscada” pelos organizadores do concurso. 
Recheado do sarcasmo que perpassa a produção de Grossman, o livro é uma 
sátira sobre a sociedade e seu processo de “autodecomposição”. 

PRÊMIO PARANÁ
Estão abertas as inscrições para Prêmio Paraná de Literatura 2017. Serão 
selecionados livros inéditos, de autores de todo o país, em três categorias: 
Romance, Contos e Poesia. A novidade deste ano é uma reformulação no 
sistema de inscrições, que passa a ser totalmente online. O vencedor de cada 
categoria receberá R$ 30 mil e terá sua obra publicada pelo selo Biblioteca 
Paraná, com tiragem de 1 mil exemplares. Os premiados também receberão 
100 cópias de seus livros e poderão, mais tarde, reeditar os trabalhos por outras 
editoras. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas no site bpp.pr.gov.br.

CAMÕES
Aos 81 anos, o poeta 
português Manuel Alegre 
foi o grande vencedor do 
Prêmio Camões, a mais 
importante premiação 
literária entre os países 
lusófonos. “O prêmio 
é literário, mas é difícil 
não considerar a atuação 
política de Alegre. Ele 
criou uma literatura de 
combate, mesmo sem ter 
essa intenção”, comentou Paula Morão, uma das juradas. O autor de Praça da 
canção e O canto e as armas receberá 100 mil euros, cerca de 318 mil reais.

ADAPTAÇÃO 
CONTROVERSA
Os herdeiros da norte-americana 
Harper Lee (1926–2016) 
anunciaram a adaptação de O sol 
é para todos para graphic novel. 
As ilustrações ficarão a cargo de 
Fred Fordham, artista por trás da 
recente transposição da obra de 
Philip Pullman para o formato. 
Clássico dos Estados Unidos, O 
sol é para todos já vendeu mais 
de 40 milhões de cópias desde seu 
lançamento em 1960. 

PLÁGIO, DYLAN?
A escolha de Bob Dylan como 
Nobel de Literatura no ano 
passado foi polêmica e gerou muita 
controvérsia no meio literário. 
Para acalorar ainda mais discussão 
sobre o gênio do folk, a colunista 
do site Slate, Andressa Pitzer, 
acusou Dylan de ter plagiado parte 
de seu discurso para o prêmio. 
Segundo a jornalista, o cantor 
teria roubado trechos de texto da 
página SparkNotes, espécie de guia 
online de estudos. As primeiras 
suspeitas surgiram depois de o 
escritor Ben Greeman afirmar que 
as citações que Dylan fez de Moby 
Dick, obra-prima de Melville, não 
existiam no original.

BREVES

• O escritor, músico e compositor 
curitibano Carlos Machado lançou 
o disco DESencontro, inspirado 
na obra do francês Charles 
Baudelaire, em especial pela figura 
da dama passante — presente 
no clássico As flores do mal.

• A venda de livros no Brasil caiu 4,8% 
de janeiro a abril de 2017, aponta 
a Pesquisa Mensal do Comércio, 
encomendada pelo Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística (IBGE). 
Apesar do crescimento de 1,9% 
apresentado em abril, o resultado 
negativo foi impulsionado pelos 
números dos meses anteriores.

• Considerado o livro fundador da 
prosa coreana, Contos da Tartaruga 
Dourada, de Kim Si-Seup, foi escrito 
e publicado no século 15 e acaba 
de ganhar sua primeira edição 
brasileira, pela Estação Liberdade. 

• O editor e agente literário Ed Victor, 
responsável por vender os direitos 
da autobiografia de Eric Clapton, 
morreu no começo de junho após 
sofrer um infarto. Victor lutava havia 
anos também contra a leucemia. 

• O islandês Sjón, um dos nomes 
convidados para a Flip, publicou seu 
primeiro livro no Brasil, Pela boca 

da baleia, pelo selo Tusquets. 

vidraça
JONATAN SILVA

eu, o leitor
cartas@rascunho.com.br
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Ensaio
Turbulentas descobertas

arte da capa:
FÁBIO
ABREU
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a literatura na poltrona
JOSÉ CASTELLO

N
ão existisse a dúvida, não houvesse 
paradoxo e espanto, a ficção não te-
ria a força que tem. Certezas, convic-
ções, crenças, princípios, nada disso 

interessa aos grandes escritores, embora eles, em 
seu mundo pessoal, certamente os cultivem aqui 
e ali, como qualquer pessoa. Mas quando se trata 
da literatura, nada disso realmente tem importân-
cia, ou valor. A literatura se interessa, sobretudo, 
pela complexidade do real e, também, pela com-
plexidade e incoerência da verdade. 

O primado da dúvida, contudo, não impe-
de que alguns escritores — e aqui penso no Dos-
toievski que escreveu o extraordinário O idiota, 
de 1869 — não os impede de colocar a própria 
dúvida sob o crivo da dúvida. De submetê-la a si 
mesma e a sua falta de princípios, na esperança 
de verificar, talvez, que usos submersos dela po-
demos fazer. Como ilustração, convido o leitor, 
aqui, a me acompanhar até o capítulo V da quar-
ta parte de O idiota — que leio na tradução de 
Paulo Bezerra para a Editora 34. 

Logo no segundo parágrafo, buscando al-
gum ponto de apoio em meio à atmosfera turva 
que domina o romance, Varvara Ardaliónovna, a 
irmã de Gravila — um dos pretendentes da in-
decifrável Nastássia —, incomodada com os im-
passes amorosos do irmão, nos traz um retrato 
preciso do manto cheio de furos que a envolve. 
Perplexa, Varvara diz: “De fato, aconteceu com 
todos alguma coisa muito estranha: nada havia 
acontecido e ao mesmo tempo era como se mui-
ta coisa tivesse acontecido”. 

Com uma frase, Varvara captura não só 
a estratégia ficcional de Dostoievski, que sem-
pre privilegia a dúvida em detrimento das afir-
mações, como anuncia todo um futuro humano 
cada vez mais nebuloso que, atravessando o sé-
culo 20, se desenrola como um tapete traiçoei-
ro até nossos pés, já no século 21. A questão hoje 
— como já era em Dostoievski — não é saber o 
que achamos a respeito do que está acontecendo, 
mas, antes, perceber se algo está de fato aconte-
cendo, ou não. A questão não é “por que estou 
aqui”, mas “onde estou”.

Os personagens discutem, cada vez mais 
esfogueados, a figura obscura do príncipe Mích-
kin, aquele a quem, sem dispor de outro nome, 
eles chamam de “idiota”. Lisavieta Prokófievna, 
a mãe de sua pretendente Aglaia, assim resume 
a situação: “O príncipe é bom, ou não é bom? 
Tudo isso é bom ou não é bom? Se não é bom 
(o que não deixa dúvida), então por que preci-
samente não é bom? E se, talvez, for bom (o que 
também é possível), então mais uma vez bom 
por quê?”. Também a reflexão de Lisavieta, que 
nada explica, que apenas torna tudo mais confu-
so, ecoa entra nós, como uma ventania, dois sé-
culos depois. Ela quase pode ser ouvida não só 
na Avenida Niévski, em Petersburgo — a respei-
to da qual Alexei Gogol, o mestre de Dostoievs-
ki, escreveu um relato célebre —, mas também, 
nos dias de hoje, em plena Avenida Paulista, ou 
em alguma esquina da Rio Branco.

Quando, algumas páginas depois, ficamos 
sabendo que Aglaia resolvera enviar de presen-
te para o príncipe um ouriço — isso mesmo: o 
pequeno mamífero, com o corpo coberto de es-
pinhos, que vagueia pelas estepes russas —, Lisa-
vieta fica, mais uma vez, completamente atônita. 
Uma corrente de perguntas, então, a sufoca: “O 
que significa o ouriço? O que estará convencio-

A ERA DA 
SUSPEITA

nado aí? O que isso subentende? 
Que sinal é esse?”. Outra vez, a 
generala, que é prima distante do 
príncipe Míchkin, desfia pergun-
tas que produzem ecos, cada vez 
mais agudos, nos dias de hoje. 
Que nos gelam e nos estonteiam 
e das quais, no entanto, não te-
mos condições de fugir. Não há 
dúvida: Dostoievski escreveu O 
idiota não apenas para o século 
19 russo, mas para o futuro.

É assim em todo o livro, 
alvoroço que se sintetiza não só 
na figura frágil do príncipe Mí-
chkin, mas também naquelas 
dos vigorosos Parfen Rogójin e 
Nastassia Filíppovna, os verda-
deiros condutores da narrativa. 
Quanto mais lemos — a tradu-
ção brasileira tem 683 páginas 
—, menos entendemos. Quanto 
mais a ficção luta para capturar o 
real, mais ele se mostra fragmen-
tado e incoerente. Enquanto lia 
O idiota, na esperança medíocre 
de respirar, eu fazia intervalos 
para acompanhar o noticiário 
nos sites da internet, mas tu-
do era sempre pior. Só então me 
aproximava um pouco da verda-
deira dimensão da literatura de 
Dostoievski e do modo como ela 
destrincha o humano.

Uma centena de páginas 
atrás, dois outros personagens, 
o general Pávlovich e o atônito 
Liébediev, travam uma discus-
são a respeito da inconsistên-
cia da realidade. Diz Liébediev: 
“Quase toda a realidade, embora 

tenha as suas leis imutáveis, quase sempre é im-
provável e inverossímil. E inclusive quanto mais 
real ainda mais inverossímil”. No pé da página, 
uma breve nota assinala a grande proximidade 
entre os pensamentos de Liébediev e de seu cria-
dor, Fiódor Dostoievski, transcrevendo um pe-
queno trecho de uma carta do escritor expedida 
em 1868 aos críticos N. Strakhov e A. N. Mai-
kov. Nela, Dostoievski escreve: “Eu tenho uma 
visão própria, singular do real (em arte), e o que a 
maioria considera quase fantástico e excepcional, 
para mim é às vezes a própria essência do real”.

Prossegue Dostoievski antecipando-se na 
crítica dos que, ainda hoje, creem na pureza dos 
fatos e, por isso, tantas vezes, leem os jornais co-
mo se eles fossem textos sagrados: “A meu ver, a 
rotina dos fenômenos e a visão estereotipada dos 
mesmos ainda não são realismo, mas até o opos-
to”. Onde há clareza demais, Dostoievski logo 
desenrola a sombra da dúvida. Onde tudo parece 
muito nítido, ele vê essa nitidez não como con-
solo, mas como perigo. Por isso, talvez, O idio-
ta seja um romance tão perturbador. Ele ergue a 
cortina do real para revelar que, detrás dela, em 
vez da luz intensa da verdade, outras cortinas, 
ainda mais grossas, se amontoam. 

Inevitável lembrar aqui de A era da suspei-
ta, ensaio que a escritora e crítica francesa Na-
thalie Sarrraute publicou no longínquo ano de 
1956. Em meados dos anos 1990, pouco antes de 
sua morte, eu a entrevistei em Paris. De repente, 
nossa conversa foi interrompida por uma espé-
cie de martelada que ecoava de um cômodo vi-
zinho. Mal podíamos nos ouvir. Perguntei o que 
era. “Vá ver você mesmo”, ela me disse. Ao abrir 
a porta que ficava no fundo do salão, encontrei 
uma mulher gorda e desgrenhada que, irada, ba-
tia com um pilão de carne na parede. Voltei per-
plexo. Sarraute, em um sussurro malicioso que 
jamais esquecerei, comentou: “Não é possível en-
tender, basta desconfiar”. 

Ilustração: Matheus Vigliar
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Romances de Ferenc Molnár e Rodrigo 
Lacerda tratam — de maneiras muito distintas 
— a passagem da infância rumo à vida adulta

CAROLINA VIGNA | SÃO PAULO – SP

Turbulentas 
descobertas

C
resci em uma rua de uma quadra só. Ro-
drigo de Brito, transversal entre as ruas 
Álvaro Ramos e Arnaldo Quintela, em 
Botafogo, no Rio de Janeiro. Muito an-

tes dos programas da prefeitura, a criançada — eu 
incluída — “fechava” a rua aos domingos e feriados. 
Por fechar, entenda: colocar o gol do campinho im-
provisado de futebol no asfalto bem na entrada da 
rua, transformando a vida daqueles que caíssem na 
besteira de tentar entrar com o carro em um ver-
dadeiro inferno. Éramos mestres do corpo-mole, 
da operação-padrão, da operação-tartaruga. Inven-
tamos, tenho certeza absoluta, a estratégia de ven-
cer pela desistência do adversário. O adversário, no 
caso, era o adulto. Qualquer adulto. Éramos uma 
turma nem um pouco coesa, bastante heterogê-
nea, com muitas brigas, alguns namoros e nenhu-
ma noção. Já lá se vão uns bons 35, 40 anos. Somos 
amigos até hoje e mantemos contato através de um 
grupo no WhatsApp. Ainda nos faltam coerência e 
noção, mas pelo menos chegamos em 2017.

(Re)li Os meninos da Rua Paulo, de Ferenc 
Molnár, com sede. Procurava tanto pelo livro que li 
na infância quanto pela minha infância, a minha rua 
Paulo/Rodrigo.

Vou partir do pressuposto que o leitor do 
Rascunho não precisa de mais uma resenha falan-
do sobre como o livro mais famoso da Hungria tem 
personagens tão emblemáticos, sobre como os valo-
res humanos são instituídos na infância, sobre como 
as vivências desses meninos podem ser extrapoladas 
para qualquer situação humana, etc. Não, eu não 
acho que o nosso leitor, aqui, do Rascunho, preci-
se dessa crítica wikipédica. Darei, então, um salto e 
falarei de problemas que vejo na Rua Paulo. Fica a 
ressalva, entretanto, de que uma leitura não exclui a 
outra, de que eu não sou dona da verdade e de que o 
livro tem qualidades inquestionáveis.

A tradução de Os meninos da Rua Paulo é de 
Paulo Rónai e eu estou absolutamente convencida de 
que esse é um daqueles casos em que um bom tra-
dutor melhora o livro. Nesse caso em específico, um 
tradutor que melhora qualquer livro. Ainda assim, 
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em pleno 2017, causa estranhe-
za a escolha de palavras como 
usurário, apalpadelas e patavina 
ou expressões como arfavam-lhe 
as têmporas. Apesar de corretíssi-
mas e de serem usos exemplares 
da língua pátria, parece-me pou-
quíssimo provável que sejam fa-
miliares do leitor da faixa etária à 
qual o livro se destina. Sim, eu sei 
que a tradução é antiga. Sim, eu 
sei que as editoras têm pudores 
em mudar uma tradução tão fa-
mosa, importante e competente. 

Não vou nem entrar aqui 
na questão de que a única perso-
nagem feminina do livro inteiro 
é a mãe do menino Nemecsek e 
mesmo assim, só aparece no mo-
mento de sua morte. Até porque, 
em 1906 provavelmente o livro 
não seria nem publicado se mos-
trasse meninas brincando na rua 
lado a lado com meninos. Aliás, 
esse negócio de personagem 
principal da idade do leitor, com 
o qual o leitor se identifica, mor-
rer é bem complicado, mas tam-
bém não vou entrar nisso. O que 
me chama mais atenção negati-
vamente é o quanto o livro é da-
tado. Um grupo só de meninos, 
que se relaciona de forma milita-
rizada, que mastiga betume (oi?) 
e que briga na rua é coisa que 
acabou lá pelos idos de 1950.

Não podemos esquecer, 
obviamente, o contexto histó-
rico da Rua Paulo. Estamos fa-
lando de uma Hungria com a 
Primeira Guerra Mundial baten-
do à sua porta. Compreende-se, 
então, a militarização dos meni-
nos. Compreende-se o patriotis-
mo, o ufanismo, etc.

Olharam para o terre-
no e para as pilhas de lenha, ilu-
minadas pelo sol sereno da tarde 
primaveril. Via-se nos olhos que 
amavam aquele pedacinho de 
terra e estavam prontos para de-
fendê-lo. Era uma espécie de pa-
triotismo, como se, ao gritarem 
“Viva o grund!”, tivessem gritado 
“Viva a pátria!”. Os olhos brilha-
vam, os corações transbordavam. 
(Os meninos da Rua Paulo, p. 55)

Contos de fadas
Os meninos da Rua Pau-

lo bebeu na fonte dos contos de 
fadas dos irmãos Grimm (Jacob, 
1785-1863; Wilhelm, 1786-
1859), Hans Christian Ander-
sen (1805-1875) e, claro, Lewis 
Carroll (1832-1898). Ao contrá-
rio dos contos de fadas, na Rua 
Paulo não temos a presença do 
sobrenatural, do mágico, do mi-
tológico. Entretanto, temos os 
outros elementos: núcleo pro-
blemático existencial, rituais de 
iniciação, travessia, encontro, 
conquista, etc. É, portanto, uma 
história moralizante. Estamos no 
início do século 20 e as histórias 
moralizantes ainda são o padrão 
para os jovens leitores. Essa não é 
exceção. Temos até uma certa re-
denção cristã oferecida ao grupo 
com a morte de Nemecsek. 

Leio Os meninos da Rua 
Paulo e, mesmo não me im-
portando com o festival de me-
sóclises, só consigo entender o 
sucesso que faz ainda hoje pela 
via do saudosismo. E olha que 

sofro desse mal. Como contei 
para vocês no começo, brinquei 
na rua. Sei o que é uma corri-
da de carrinho de rolimã, passar 
cerol na linha da pipa, colar ra-
biola de pipa, empinar pipa… a 
turma gostava muito de pipas. 
Torci por amigos no futebol se-
manal, andei de bicicleta na rua 
com cachorro correndo do la-
do. Tinha conta no jornaleiro 
da esquina que deve — espero 
— ter comprado uma peque-
na mansão só com as figurinhas 
vendidas pro “meu” pessoal. Fa-
zíamos piqueniques na escada 
do prédio, festinhas no terraço, 
festinhas em garagens, festinhas 
na rua mesmo. Tínhamos blo-
co de carnaval e, pasme, queri-
do leitor, esta que vos fala já foi 
até porta-bandeira-mirim. Te-
nho motivos para o saudosismo. 
Entretanto, me aproximo mui-
to mais de Capitães da areia, 
do nosso (de fato amado) Jor-
ge Amado, do que dos meninos 
que formam um “exército” no 
terreno baldio em Budapeste.

A sacralização tem desses 
problemas. Não lemos mais o 
que está de fato escrito, lemos as 
camadas e camadas de significa-
dos e interpretações que décadas 
de consagração depositaram so-
bre o livro.

Nem todos os clássicos são 
assim. Shakespeare, cronologi-
camente mais distante, está bem 
mais vivo. Bem mais próximo.

Passagem de formação
Shakespeare, aliás, é o es-

topim da história narrada em 
O fazedor de velhos, o deli-
cioso livro de Rodrigo Lacerda. 
A passagem que intitula o livro 
(diretamente ligada ao Shakes-
peare, tentando aqui não dar 
spoiler) também é da aventura de 
um menino, também trata, as-
sim como Os meninos da Rua 
Paulo e Capitães da areia, de ri-
tos de passagem, de momentos 
de amadurecimento. É uma pas-
sagem de formação.

O resumo no site da Com-
panhia das Letras diz o seguinte:

O fazedor de velhos conta a 
história de Pedro, um garoto inte-
ligente que está às portas da vida 
adulta. Com o amadurecimen-
to, chegam questões fundamen-
tais: que profissão escolher? Como 
lidar com os amores frustrados, os 
amigos deixados pra trás, os sen-
timentos confusos que teimam em 
perturbar? Quem guia o garoto 
em meio a esses dilemas é Nabu-
co, um professor experiente, excên-
trico e misterioso. Insatisfeito com 
a faculdade de História, Pedro en-
contra na literatura um destino 
possível. Mas essa não é uma des-
coberta simples — e para chegar 
até ela é preciso trilhar um cami-
nho de perda e sofrimento.

Não sei quem faz esses re-
sumos, mas o livro não é um 
caminho trilhado de perda e so-
frimento. É uma história que, 
apesar das perdas que sim exis-
tem, escolhe a alegria, escolhe o 
riso, a felicidade, a vida. O livro 
é Rodrigo Lacerda nos mostran-

do como se conta uma histó-
ria com personagens suficientes 
(nem poucos, nem muitos, exa-
tos), que sejam complexos, he-
terogêneos, falhos, humanos, 
ricos, interessantes, como a vida 
é. Ou deveria ser.

Anteriormente, em Sha-
kespeare para todos, publicado 
na edição 182 deste Rascunho, 
eu elogiei o Lacerda. Então acho 
bom explicar que sequer o conhe-
ço. Não é meu amigo, não é co-
nhecido, não é amigo de amigo, 
não é vizinho, não é conhecido 
de conhecido, não passeia o meu 
cachorro, não estaciona o carro 
do lado do meu, não é primo do 
farmacêutico, nada. Não sei nem 
em que planeta mora. Não tenho 
absolutamente nenhum conta-
to com o autor. Fora, claro, o fa-
to dele ser muito, muito bom e, 
portanto, gostar de lê-lo.

Voltando, O fazedor de 
velhos tem passagens maravi-
lhosas como

Na terceira noite, fomos 
ao Teatro Municipal. Sim, pois, 
apesar das diferenças, tínhamos 
gostos em comum. Sorvete era um 
deles. Nós dois achávamos sorvete, 
sem favor, a melhor sobremesa da 
história da humanidade. Das hec-
atombes em homenagem aos de-
uses gregos, passando pelas orgias 
dos imperadores romanos, até os 
menus-degustação dos milionári-
os do mercado financeiro, nenhum 
produto do hedonismo humano 
jamais ficou tão gostoso quanto 
sorvete. Sorvete, no nosso modesto 
entender, era compulsão.

Além de gostar de Shakes-
peare, pelo visto tenho mais esse 
ponto em comum com o Lacerda 
(ou, pelo menos, com um perso-
nagem dele): o sorvete. Se for de 
limão siciliano, então, vixe.

O fazedor de velhos não 
é vendido como um livro para 
jovens leitores. E nem deveria, 
porque eu, de jovem, não tenho 
nada. Entretanto, me sinto uma 
mãe muito melhor dando esse tí-
tulo para o meu filho do que Os 
meninos da Rua Paulo. Não 
quero meu filho pensando que 
se relacionar com seus amigos 

Os meninos da Rua Paulo

FERENC MOLNÁR
Trad.: Paulo Rónai 
Companhia das Letras
271 págs.

O fazedor de velhos

RODRIGO LACERDA
Companhia das Letras
148 págs.

TRECHO

Os meninos da Rua Paulo

O dia da guerra era um lindo dia de primavera. 
De manhã choveu, e no colégio, durante o recreio, 
os meninos espiavam com tristeza o céu pela 
janela. Temiam que a chuva impedisse toda a 
guerra. Mas por volta do meio-dia cessou a chuva 
e o céu clareou. À uma hora já brilhava o sol 
primaveril, a calçada secara, e quando os garotos 
saíram do colégio fazia novamente calor e a brisa 
trazia perfumes bons das montanhas de Buda.

O fazedor de velhos

Aceitei fazer o dever de casa aloprado. Por quê? 
Nem eu sei direito. O velho me tratar como um 
asno tinha mexido com os meus brios? Tinha feito 
eu me sentir desafiado, com vontade de provar 
para ele que era capaz? Pode ser. Mas também 
pode ser que eu tenha ficado curioso para descobrir 
até onde ia a sua maluquice. Ou ele, em sua 
idolatria por Shakespeare, me lembrou o meu pai?
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como se estivesse em um exérci-
to é uma coisa boa. Entretanto, 
a ideia de ele usar Shakespea-
re para conseguir o que quer me 
é saborosa. A noção de que ele 
conquista seu espaço — e seus 
afetos — através do pensamen-
to, do raciocínio, da inteligên-
cia, da persistência e da simpatia 
é muito mais importante (e pró-
xima) para mim do que concei-
tos como honra, hierarquia, etc.

Vou resistir aqui brava-
mente a falar de como as perso-
nagens femininas de Lacerda são 
fortes, bem resolvidas, profissio-
nais, independentes, tudibom. 
Vou resistir, vocês vão ver.

Falarei das menções cari-
nhosas que Lacerda faz a nomes 
canônicos da literatura mundial 
a partir do ponto de vista do 
menino.

Embora vivesse nesse ritmo, 
não sei como ele encontrava tem-
po para ler tal quantidade de lite-
ratura. Desde que me entendo por 
gente, lembro dele com um livro 
na mão. Os do Eça, que, como já 
disse, eram os seus preferidos, e uns 
outros romances mais complicados, 
dos quais eu nem chegava perto. 
Eram imensos e tinham 450 mil 
personagens, todos com um mon-
te de nomes pra lá de estranhos. Os 
próprios autores tinham nomes es-
quisitos e difíceis de pronunciar, 
como Dostoiévski, Turgêniev, es-
ses bichos. “Os russos”, meu pai 
me ensinava, rindo, e eu achava 
que aqueles livros, como vinham 
da Rússia, eram coisa de comunis-
ta (uma vez, num almoço de fa-
mília, meu avô e meu pai tinham 
desandado a discutir política; ter-
minaram aos berros, e me lembro 
do meu avô chamando meu pai de 
“comunista!”. Então, pensei…)

Como não amar?
Lacerda, entretanto, brilha 

mesmo é quando fala de Sha-
kespeare.

O Rei Lear é uma peça que 
tem duas histórias, ambas dupla-
mente paralelas. Explicando: as 
duas histórias são paralelas por-
que acontecem ao mesmo tempo, 
e também porque falam dos mes-
mos assuntos.

A primeira é a de um rei ve-
lho que decide se aposentar e divi-

dir o reino entre suas três filhas. A 
segunda é a de um barão que tem 
dois filhos, um deles é legítimo, fi-
lho da baronesa, e o outro, bas-
tardo, ou seja, filho do barão com 
alguma mulher que não sua esposa.

O rei, já de miolo meio mo-
le por causa da idade, mete os pés 
pelas mãos na divisão dos seus do-
mínios e poderes. Dá tudo para as 
duas filhas puxa-sacos, que no fun-
do são ultramalvadas, e escorraça 
da corte a única filha que o ama de 
verdade. O barão, por sua vez, se 
deixa enganar pelo filho bastardo, 
que, para ficar com a herança, joga 
o pai contra o filho legítimo.

Quando entendi como fun-
cionava essa estrutura de apoio 
duplo, tudo ficou mais fácil. Parei 
de confundir os personagens e de 
me perguntar o tempo todo qual 
relação um acontecimento tinha 
com outro. Ao longo da peça acon-
tecem mil e um desdobramentos, 
mas partem sempre dessas duas 
tramas básicas. Enquanto assistia 
ao vídeo, fui ficando animado.

Enquanto isso, ainda da-
mos a história de um grupo de 
meninos militarizados que mas-
tigavam betume (uma massa 
usada por vidraceiros, que con-
tém cal) para jovens leitores.

Juntamos isto, Sr. Professor, 
durante um mês. Eu o mastiguei 
durante uma semana, mas então 
estava menor. O primeiro peda-
ço foi trazido pelo Weiss, e foi com 
aquilo que fundamos a socieda-
de. O pai dele tinha andado com 
ele de fiacre, e ele então retirou o 
betume da portinhola. Ficou até 
com as unhas sangrando. Depois, 
um dia, a janela da sala de músi-
ca se quebrou e eu vim de tarde e 
esperei a tarde toda que o vidracei-
ro chegasse, e às cinco ele chegou, e 
eu lhe pedi que me desse um pouco 
de betume, e ele nem me respon-
deu, porque não sabia responder: 
tinha o focinho cheinho de betu-
me. (Os meninos da Rua Paulo)

Ou, ainda, damos um ro-
mance em que crianças apanham 
dos pais, como se fosse a coisa 
mais aceitável do mundo, para 
adolescentes do Fundamental II:

— E me deu uma bofetada, 
e depois outra, porque me pergun-

tou onde tinha roubado, e eu não quis dizer, porque me 
teria dado uma terceira, e então disse que foi Kolnay 
que me tinha dado a estampilha, e então ele me disse: 
“Devolva-a imediatamente a Kolnay, pois ele deve tê-la 
roubado”, e eu a devolvi ao Kolnay, e é por isso que esta-
mos agora com duas estampilhas

Ah, mas você está comparando um texto de 
1906 com um de 2017, me dirá o nobre leitor. Então, 
se você, querido leitor, vai defender fiacre e estampilha, 
permita-me defender Rei Lear, mencionado por La-
cerda de forma compreensível e bem humorada.

Rei Lear teve sua primeira apresentação em 
1606, trezentos anos antes da publicação de Os me-
ninos da Rua Paulo.

Uso aqui a tradução do Millôr Fernandes, para 
ficar à altura de Paulo Rónai.

LEAR: Qual é a tua idade?
KENT: Não sou tão novo, senhor, que ame uma 

mulher pelo seu canto;
nem tão velho que me deixe levar pelo seu pranto:
carrego nas costas quarenta e oito anos.
(Rei Lear, Ato I, Cena IV)

Em nome da justiça, mostro também um tre-
cho com substantivos errrr… datados.

OSVALDO: Bom dia, amigo; pertences a esta casa?
KENT: Pertenço.
OSVALDO: Onde podemos botar nossos cavalos?
KENT: No pântano.
OSVALDO: Por favor, me diz, bom amigo.
KENT: Eu não sou teu amigo.
OSVALDO: Pois então também não sou teu.
KENT: Se eu te pegasse ali no curral eu te faria meu.
OSVALDO: Por que me tratas assim? Eu nem te 

conheço.
KENT: Mas eu te conheço, camarada.
OSVALDO: Por quem você me toma?
KENT: Por um canalha, um patife, um comedor 

de restos; um velhaco arrogante, estúpido, indigente, 
apenas com três roupas, não mais de cem libras e meias 
fedorentas, um filho da puta covarde, sem sangue no fí-
gado, que foge da luta e se queixa à justiça; trapaceiro 
afeminado e sabujo. Um escravo que herdou apenas um 
baú, que presta qualquer serviço numa alcova, um al-
coviteiro; no fim, uma mistura de canalha, mendigo, 
covarde, rufião, filho e herdeiro de uma cadela bastar-
da; a quem eu espancarei até que estoure em berros, se 
negar a menor sílaba destes títulos.

(Rei Lear, Ato II, Cena II)

Molnár é bom mas não é Shakespeare. 
Reconheço que alcoviteiro, rufião e sabujo estão 

tão na moda quanto fiacre, mas garanto que o jovem 
leitor de hoje entende com muito mais facilidade o 
vocabulário de Rei Lear do que o de Os meninos 
da Rua Paulo. E, isso, só lembrando, é a peça que o 
personagem de Lacerda explica, não é o texto de O 
fazedor de velhos. 

Rodrigo Lacerda é o fazedor de velhos, de jo-
vens, de curiosos, de pesquisadores, de poetas e de 
leitores. Agradeço. 

OS AUTORES

RODRIGO LACERDA

Nasceu em 1969, no Rio de Janeiro 
(RJ). É autor de O mistério do 
leão rampante (novela, 1995, 
prêmio Jabuti e prêmio Certas 
Palavras de Melhor Romance), 
A dinâmica das larvas (novela, 
1996), Vista do Rio (romance, 
2004), O fazedor de velhos 
(romance juvenil, 2008, prêmio de 
Melhor Livro Juvenil da Biblioteca 
Nacional, prêmio Jabuti, prêmio 
da FNLIJ), Outra vida (Melhor 
Romance no prêmio Academia 
Brasileira de Letras), entre outros 
livros. Mora em São Paulo (SP).

FERENC MOLNÁR

Nasceu em 1878, em Budapeste, 
na Hungria. Dramaturgo, escritor 
e jornalista, trabalhou como 
correspondente durante a Primeira 
Guerra Mundial. Sua vasta obra, 
que inclui peças de teatro, contos 
e romances, é conhecida por 
retratar a vida cotidiana das ruas 
da Hungria. Molnár morreu aos 
74 anos nos Estados Unidos, 
para onde emigrou fugindo da 
perseguição aos judeus húngaros 
durante a Segunda Guerra Mundial.
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Golpes ao vento
Paulo Henrique Passos deseja nocautear o leitor, 
mas seus contos não passam de tentativas frustradas

RODRIGO CASARIN | SÃO PAULO – SP 

C
erto dia, escrevendo 
sobre o fazer literário, 
Julio Cortázar com-
parou a arte à luta: 

afirmou que no romance o es-
critor vence o leitor por pontos, 
enquanto no conto a vitória se 
dá por nocaute. Acho a compa-
ração bastante válida. 

No entanto, o conceito de 
Cortázar enfrenta um grande 
problema: são poucos os escri-
tores que como ele ou Heming-
way sabem o que é ganhar — ou 
perder — uma luta por pontos 
ou uma luta por nocaute. Não 
digo com relação à teoria, acho 
que ninguém tem problema em 
diferenciar os dois finais possí-
veis de uma batalha, mas à prá-
tica. Salvo uma exceção aqui e 
outra nem sei onde, escritor não 
briga, não luta, não sobe em um 
ringue nem pra treinar alguma 
coisa. No máximo batem bo-
ca com garçom no bar. Não sa-
bem como usar os punhos para 
se construir um nocaute ou co-
mo angariar pontos suficientes 
para superar o adversário.

Falemos especificamen-
te do nocaute — o clássico, não 
o técnico, é claro. Você só sobe 
no ringue e nocauteia o adversá-
rio em poucos movimentos, tal-
vez com um golpe solitário, se o 
cara for muito fraco, sem técnica 
alguma, com a resistência de um 
grilo, se você der muita sorte ou, 
o que é mais improvável, se você 
for um Mohamed Ali da vida — 
e tiver um quase sparring do ou-
tro lado, não o George Foreman. 
Aliás, a luta entre Ali e Foreman 
no Zaire é um grande exemplo de 
alguém que buscou a todo tempo 
o nocaute (Foreman), mas foi su-
perado pela técnica (de utilizar as 
cordas para transferir a absorção 
dos golpes, como fez Ali).

Um nocaute precisa ser 
construído. Jab, jab, jab, cru-
zados, ganchos, danças, diretos 
desperdiçados, diretos que pe-
gam nas luvas, esquivas, muitas 
esquivas, alguma provocação… 
Linha de cintura, boca do estô-
mago para abalar a respiração, 
pendula pra direita, pendula 
pra esquerda, recua, abraça, sol-
ta o braço direito no baço do ci-
dadão, uma das maiores dores 
que existe... São muitos os recur-
sos que um lutador precisa utili-
zar até que o oponente dê uma 
brecha, deixe o queixo (de pre-
ferência) desguarnecido e tome 
uma bela de uma porrada bem 

naquela ponta do rosto, porra-
da que faz chacoalhar o cérebro, 
que se debate contra a parede do 
crânio. Porrada que leva o mal-
dito oponente à lona.

Exatamente como deve-
ria ser quando lemos um grande 
conto, segundo Cortázar.

Acontece que muitos escri-
tores, ao se depararem com o en-
sinamento mas não fazerem ideia 
de como se nocauteia alguém, 
acreditam que basta subir no rin-
gue e dar uma porrada mais ou 
menos bem dada para resolver a 
briga. Não, não é assim, defini-
tivamente. Não bastam algumas 
poucas linhas com alguma que-
bra de expectativa no final, uma 
reversão supostamente genial 
ou personagens e situações sur-
preendentes ou inusitadas para 
se levar um bom leitor ao chão.

Chega a ser injusto ci-
tar apenas um escritor como 
exemplo desse problema tão 
recorrente em nossa literatu-
ra. Contudo, como este texto 
se propõe a falar de Sindicato 
dos deuses, livro publicado pela 
Substânsia (sim, com S mesmo 
onde você imaginou que deveria 
ter um C), editora de Fortaleza, 
a exposição sobrou mesmo para 
seu autor, Paulo Henrique Pas-
sos, que desperdiça golpe atrás 
de golpe na tentativa de fazer o 
leitor dar uma narigada no solo 
em seus 25 contos. 

Paulo parece ser um bom 
lutador, digo, um bom escri-
tor, mas o que vemos no livro é 
uma série de ideias com poten-
cial sendo desperdiçada — Adão 
e Eva achincalhados por cris-
tãos apenas por manifestarem o 
amor, a adolescente que mesmo 
dormindo mexe com a libido de 
seu pai e seu irmão, o deus que, 
numa reunião com seus pares, 
usa os braços para fazer o gesto 
de banana, imitando algo caro à 
própria cria, o homem... O au-
tor tem pressa para concluir seu 
serviço a cada conto, o que aca-
ba por prejudicar o ritmo, a am-
bientação e o desenvolvimento 
dos personagens e das situações 
nas breves — brevíssimas — 
narrativas. Afobado, Paulo bus-
ca nocautear o leitor logo nos 
primeiros segundo da batalha, 
mas seus golpes acabam acer-
tando apenas o ar ou, no má-
ximo, as luvas. O escritor tem 
ímpeto para trucidar o adversá-
rio, mas fracassa por não envol-
vê-lo antes do grande murro.

TRECHO

Sindicato dos deuses

Houve um espanto, um 
murmurinho geral na 
multidão de deuses quando 
eles viram aquilo. Um 
murmurinho que durou algum 
tempo, tempo suficiente para 
chegarem a duas conclusões 
possíveis: ou os humanos 
tinham herdade do presidente 
do sindicato dos deuses, do 
criador-mor, esse tipo de 
gesto, e daí se explicaria a 
abundância e a alta frequência 
de gestos obscenos entre os seres 
humanos, ou, num fenômeno 
imprevisto e num caminho 
inusitado, o presidente tinha 
aprendido aquele gesto com 
suas criaturas, observado-as 
durante milênios, e daí se 
poderia tirar que nem mesmo 
os deuses sabe tudo e podem 
ainda aprender alguma coisa.

O AUTOR

PAULO HENRIQUE PASSOS

Nasceu em Fortaleza (CE), em 
abril de 1988. É graduado em 
Letras pela Universidade Federal 
do Ceará, estado onde dá aulas 
na rede pública de ensino. 
Integrou durante seis anos o 
Grupo Eufonia de Literatura. 
Alguns de seus textos podem 
ser lidos no site Literatura.Br.

Conto com um
quê profético
Mas Paulo é jovem — 

nasceu em 1988 — e as boas 
ideias aliadas a um texto ao me-
nos razoável (que carece da tal 
carpintaria) podem lhe servir 
de base para crescer como escri-
tor. Além do texto homônimo 
ao livro, um dos contos de Sin-
dicato dos deuses que chama-
ram minha atenção foi Manual 
de como torturar sem deixar mar-
cas. Nele, um deputado garante 
que conseguirá tornar prefeito 
de uma pequena cidade um dos 
integrantes de seu partido. Ex-
plica aos seus cupinchas como 
deverão proceder para garan-
tir os votos necessários: assediar 
quem precisa “de uma consul-
ta médica, de um remédio ca-
ro, de uma cesta básica, de um 
botijão de gás, enfim, gente que 
tá de alguma forma necessita-
da”. Fala que farão um favor ou 
outro de cara, mas só atenderão 
aos demais pedidos caso o can-
didato seja eleito.

Depois que vencem a 
campanha, uma gravação com 
a fala do deputado explicando 
como ganhariam a eleição é va-
zada. Aí vem o tom quase que 
profético da peça:

O prefeito recém-eleito te-
ve que se explicar para a impren-
sa. Recebeu toda a reprovação 
da população local e nacional, 
só não maior que as manifesta-
ções de revolta contra o deputado, 
protagonista do vídeo. A justiça, 
também procurada pelos repór-
teres, nada pôde fazer a não ser 
declarar que não havia provas de 
que aquele esquema tinha sido 
posto em prática e que a palestra 
dada pelo deputado não passava 
de intenções corruptivas.

— Tudo não passou de 
uma tremenda brincadeira, de 
uma conversa brincalhona entre 
amigos — falou Aristoldo Mar-
ques ao repórter.

— Pois é — confirmou o 
prefeito.

Uma brincadeira, uma 
con    versa entre amigos, igualzi-
nho aos nossos senadores que 
falam ao telefone sobre matar 
o primo ou que não fazem na-
da de errado, apenas traficam 
drogas. Esses também mere-
ciam um nocaute, um nocaute 
que pouco tem a ver com a li-
teratura.  

Sindicato dos deuses

PAULO HENRIQUE PASSOS
Substânsia
112 págs.
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Atrás das terras 
do Sem-fim
O clássico Cobra Norato, de Raul Bopp, 
é prova do quanto a poesia é capaz de 
resistir a interpretações equivocadas

MARCELO REIS DE MELLO | RIO DE JANEIRO – RJ

C
obra Norato é um livro especial. Não 
apenas no sentido histórico, não ape-
nas porque representa um marco an-
tropófago do nosso Modernismo, 

nem somente porque o que tem ali dentro, um 
animismo sedutor, se afina com a linha mais 
quente da antropologia contemporânea no Bra-
sil — o perspectivismo ameríndio. Cobra Nora-
to nos mostra, para além da narrativa estruturada 
sobre a saga clássica do herói, que a poesia é esta 
criatura que troca de pele; a cobra é a própria lin-
guagem a rastejar pela floresta ardilosa das nossas 
lendas e mitos de fundação. 

Há um certo consenso de que “o poéti-
co do texto vem menos do tratamento do verso 
do que da utilização do mito dentro da estética 
modernista”, como escreve Affonso Romano de 
Sant’Anna na orelha desta 30ª edição. Mas tal-
vez parte da crítica, no afã de identificar os vín-
culos que permitem compreender uma unidade 
da vanguarda modernista, deixe escorrer entre os 
dedos a singularidade constitutiva do verso e do 
universo boppianos. Claro que é possível traçar 
paralelos entre este e outros livros escritos no mes-
mo período. Certamente há semelhanças notáveis 
entre Norato e aquele Macunaíma sem caráter, de 
Mário de Andrade, e até com o Martim Cererê, 
de Cassiano Ricardo, se deixarmos de lado o seu 
bandeirantismo grandiloquente. Mas talvez seja 
mais divertido, mais lúdico, mais profundo, mer-
gulhar no livro sem tantas armas teóricas. 

O encontro do gaúcho Bopp com a Ama-
zônia é, de certo modo, o encontro de uma 
criança iletrada com um livro: “Começa agora a 
floresta cifrada// A sombra escondeu as árvores/ 
Sapos beiçudos espiam no escuro”. Ou: “Sapos 
soletram as leis da floresta”. Ou ainda: 

Árvores-comadres
passaram a noite tecendo folhas em segredo
Vento-ventinho assoprou de fazer cócegas nos ramos
Desmanchou escrituras indecifradas

No início, em 1921, o autor havia pensado 
em escrever um livro para crianças. E há, como já 
se disse por aí, uma relação intrínseca entre a in-
fância e o pensamento mágico. Mas se as crianças 
não discernem as distâncias e os caminhos entre 
o real e o fantástico, natureza e cultura, o xamã, 
por sua vez, sabe que é preciso abrir “as portas da 
percepção” para atravessar a escrita do cosmos. É 
o que faz o narrador do livro ao estrangular a co-
bra e enfiar-se na sua pele elástica. 

Aqui, para que a cobra possa se encontrar e 
casar com “a filha da rainha Luzia”, indo com ela 
“morar nas terras do Sem-fim” (enlaçar a luz, habi-
tar o infinito), é preciso que a própria Luzia apague 
os olhos primeiro, como diz o narrador no capítulo 
inicial. Passagem que também pode ser compreen-
dida como a convocação do poeta a um mergulho 
menos racional do que corpóreo ou sinestésico (“a 
correnteza se arrepia”) nesta floresta cifrada. 

O texto se contrapõe à narrativa estereotipada 
dos primeiros colonos europeus, que descreveram a 
exuberância das florestas tropicais como uma filial 
do inferno (insolação, insetos, doenças) ou como 
uma adaptação telúrica do paraíso (beleza, abundân-
cia, nudez). Para o protagonista do livro, a pele da 
cobra não apenas permite uma incursão mais segu-
ra no mato selvagem, como fornece uma perspectiva 
íntima do ambiente, uma língua enroscada no corpo 
dos seres e das coisas: 

Chiam longos tanques de lodo-pacoema
Os velhos andaimes podres se derretem
Lameiros se emendam
Mato amontoado derrama-se no chão

Correm vozes em desordem
Berram: Não pode!
Será comigo?

O AUTOR

RAUL BOPP

Nasceu em 4 de agosto de 
1898, em Pinhal, município de 
Santa Maria (RS), e criou-se em 
Tupanciretã, zona campeira. 
Percorreu longamente a Amazônia, 
na década de 1920. Em 1922 
participou na Semana de Arte 
Moderna e integrou os movimentos 
Pau-Brasil e Antropofágico, com 
Oswald de Andrade e Tarsila do 
Amaral. Em 1931 lançou Cobra 
Norato, seu primeiro livro de 
poesia e um dos mais importantes 
do Modernismo. Fazem parte de 
sua obra poética Urucungo (1932), 
Poesias (1947), Mironga e outros 
poemas (1978), entre outros.

Cobra Norato

RAUL BOPP
José Olympio
96 págs.

Por trás da atmosfera naïf e 
da aparente ingenuidade que re-
veste suas cosmogonias, Cobra 
Norato propõe (sem dispensar a 
ironia afinada no Manifesto An-
tropófago) não apenas uma refor-
ma estética, nem somente uma 
caricatura branca de um univer-
so exótico. A Cobra pícara funda 
a seu modo uma ética xamanista 
ao evocar um panteão primitivo-
-moderno: “a Joaninha Vintém 
o Pajé-pato Boi-Queixume”, 
mas também “O Augusto Me-
yer Tarsila Tatizinha”. Dentro da 
floresta do texto, que é o caldei-
rão psicotrópico de Raul Bopp, 
o mito não se empobrece ao ser 
deglutido. O universo simbólico 
do selvagem não é “apropriado”; 
ao contrário, ele é e não é ou quer 
ser (tanto quanto a poesia) uma 
impropriedade, aquela dimensão 
inapropriável da linguagem. 

O destino erótico da co-
bra é descolonizar o pensamento: 
a luz, o nosso resto de iluminis-
mo. Daí que, em vez do “silêncio 
eterno dos espaços infinitos me 
apavora”, de Pascal, Cobra No-
rato diga: “Dissolvem-se rumores 
distantes/ num fundo de floresta 
anônima// Sinto bater em cadên-
cia/ a pulsação da terra/ Silêncios 
imensos se respondem...”. 

O líder indígena Ailton 
Krenak afirma, durante uma en-
trevista: “Essa mágica de resta-
belecer o dom dos humanos, 
devolver para a humanidade es-
sa potência de suspender o céu, 
de fazer a terra se mover, as mon-
tanhas falarem, isso é resgatar o 
sentido cósmico da vida”. E com-

pleta, protestando: “Não é infan-
til! Isso é o pensamento mágico!”. 

Por isso também, como 
nos mostra Joanna Overing, o 
xamã piaroa tem de transformar 
diariamente a carne de caça em 
vegetal para evitar o canibalis-
mo, afinal, os animais eram gen-
te no tempo do mito e o tempo 
do mito atua no tempo atual.

Estas são camadas do tex-
to de Raul Bopp, que, assim 
como o pensamento perspec-
tivista, ressalta no encontro 
com o “índio” (esta generalida-
de conceitual irresponsável im-
posta aos povos originários do 
Brasil) uma possibilidade de fu-
turo, não de passado. Entre ou-
tros motivos, porque são povos 
especialistas em fim do mundo. 
Que dirá nos últimos sete anos, 
no Brasil, com o retrocesso ge-
nocida das gestões (ou más di-
gestões) Dilma-Temer. 

Em determinado momen-
to Cobra Norato pareceu repre-
sentar, na historiografia literária, 
apenas o esgotamento do ci-
clo da poesia indianista no in-
terior do Modernismo, como 
disse Wilson Martins. Ou então 
era visto como uma “obra telú-
rica e mitológica admirável, mas 
sem continuação”, conforme 
Antonio Candido e José Aderal-
do Castello. Pode-se dizer ainda 
que este reencontro sem media-
ções com as realidades arcaicas 
do Brasil foi uma ilusão de ótica, 
já que o primitivismo dos mo-
dernistas se afirmou via Freud, 
Frazer e Lévy-Bruhl.

O que as reedições de Co-
bra Norato trazem, no presen-
te, é a possibilidade de reler a 
contrapelo estas interpretações 
já editadas. No confronto direto 
com o texto, no corpo a corpo 
com a selva mítica do aventurei-
ro gaúcho (o mesmo que apeli-
dou de Pagu uma certa Patrícia 
Galvão), sente-se reverberar a 
atualidade do movimento an-
tropofágico, mas, sobretudo, 
descobre-se o quanto a poesia é 
capaz de resistir à nossa inteli-
gência; o quanto um livro pode 
ser maior do que todas essas ila-
ções pretensiosas. 

Carlos Castañeda, em seus 
diálogos com Don Juan, des-
cobre a figura dos diableros en-
tre os índios sonoras, capazes de 
se transformar num animal — 
um pássaro, um cão, um coio-
te ou qualquer outra criatura. 
Talvez seja preciso penetrar este 
livro, mais do que com um ar-
senal teórico (sobre verdeamare-
lismo, antropofagia, Semana de 
22), como uma espécie de dia-
blero, de cobra-leitor. Porque a 
sua força mágica (apesar da coe-
rência dos críticos, em muitos 
casos) parece ter sido suplantada 
por um excesso analítico, uma 
erotomania acadêmica. 

Dito isso, resta apenas 
frisar que a 30ª edição da José 
Olympio é bastante acertada, 
simples, com as bonitas xilogra-
vuras de Ciro Fernandes per-
feitamente integradas ao texto, 
à selva onde “Jacarés em férias/ 
mastigam estrelas que se derre-
tem dentro dágua”.  
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simetrias dissonantes
NELSON DE OLIVEIRA

M
aldade. Essa é a pri-
meira palavra. Mal-
dade-do-corpo ou 
corpo-da-maldade? 

Essa é a primeira questão. Em tor-
no dela três obras se conectam, se 
refletem, pavorosas. Três narrati-
vas ocidentais.

A primeira foi escrita nu-
ma prisão, com letra minúscula, 
num um rolo de papel com do-
ze metros de comprimento. Es-
tamos no século 18. A segunda 
foi escrita oitenta anos depois e 
logo publicada (sob pseudôni-
mo), mas não escapou das crí-
ticas violentas e do repúdio. 
Estamos no século 19. A tercei-
ra foi publicada noventa anos 
depois e processada judicial-
mente, acusada de obscenidade. 
Estamos no século 20.

Todas as três torcem & 
dis  torcem o corpo humano de 
tantas maneiras, com tamanha 
violência, que não dá pra ficar 
indiferente. A leitura insensível 
ou descompromissada jamais se-
rá uma opção. Querendo ou não, 
so  mos forçados à dor da empatia.

Três livros demoníacos. As 
descrições mais frequentes em re-
senhas & ensaios não conseguem 
evitar as palavras de mau agou-
ro: humilhação, sadismo, inces-
to, pedofilia, perversão, estupro, 
tortura, assassinato, necrofilia. 
canibalismo… A primeira nar-
rativa foi adaptada para o cine-
ma por Pasolini, a segunda ainda 
não entusiasmou nenhum ci-
neasta, a terceira foi adaptada 
por David Cronenberg.

O Marquês de Sade con-
siderava Os 120 dias de Sodo-
ma “a narrativa mais impura 
já escrita desde que o mundo 
existe”. Alguém nega? Esse ro-
mance nauseante é na verdade 
um extenso catálogo de aberra-
ções insuportáveis. O primeiro 
de seu gênero.

Quatro libertinos sórdi -
dos, escravizados pela luxú-
ria mais aberrante, escravizam 
quarenta e duas pessoas de ida-
de variada e as submetem a pro-
vações ultrajantes. O corpo 
abjeto somente se satisfaz mal-
tratando outros corpos, abjetos 
ou não. Apenas da humilhação 
e do sofrimento de outros cor-
pos, abjetos ou não, obtém pra-
zer o corpo abjeto. Que tipo de 
prazer? O único prazer possível 
para cinco sentidos embruteci-
dos pelo vício, impermeáveis a 
qualquer beleza ou sutileza sen-
sual ou estética.

Ele fode uma cabra de qua-
tro enquanto o açoitam. Ele faz 

TRILOGIA DA 
PERDIÇÃO

Fiz um pacto com a Prostituição, a fim de se-
mear a desordem nas famílias. (…) os adolescentes 
que encontram prazer em violar o cadáver de be-
las mulheres mortas há pouco… (…) Maldoror vê 
uma menina dormindo à sombra de um plátano; 
joga-se sobre o corpo da mocinha, depois ordena ao 
buldogue que estrangule, com o movimento de suas 
mandíbulas, a menina ensanguentada; o buldogue 
se contenta em violar por sua vez a virgindade da 
criança delicada; Maldoror tira do bolso um cani-
vete americano, escava corajosamente a vagina da 
pobre moça e retira do buraco alargado os órgãos in-
ternos, os intestinos, os pulmões, o fígado e finalmen-
te o próprio coração. (Trecho editado por mim)

[ Tradução de Joaquim Brasil Fontes ]

Maldade ou maudade raramente é apenas 
uma questão ortográfica. Os cantos de Maldo-
ror repetem o repulsivo catálogo de estupros & 
assassinatos. A leitura torna-se uma tortura delei-
tosa, impossível de interromper. Mas o grito in-
dignado & engasgado também é inevitável:

Parem de me cegar, cegando o corpo outro.
Parem de me envenenar, envenenando o 

corpo outro.
Parem de me estrangular, estrangulando o 

corpo outro.
Parem de me balear, baleando o corpo 

outro.
Parem de me eviscerar, eviscerando o cor-

po outro.
Parem de me devorar, devorando o corpo 

outro.
Mais próxima de nós, a prosa poética de 

Almoço nu é viciante & viciosa. Cenas repug-
nantes & reflexões perspicazes se alternam, 
expondo as vísceras do complexo sistema da al-
química dependência química. A mente chapada 
modifica a realidade, vampiriza o corpo outro, 
sugando seus fluidos vitais.

No depravado romance de William Bur-
roughs, que não era marquês nem conde, mas 
tinha o sangue azul-cobalto de um barão da he-
roína e das anfetaminas, nem o protagonista es-
capa da degradação física & moral. Além da 
amoralidade, outro dado conecta este livro aos 
dois livros já comentados: Almoço nu foi lança-
do em território francês, mais liberal, antes de se 
lançado no puritano território ianque.

Ágil, Mark estende o braço e quebra o pescoço 
de Johnny… é o som de alguém quebrando um gra-
veto envolto por toalhas molhadas. (…) Com os den-
tes, Mary arranca os lábios e o nariz de Johnny e suga 
seus olhos com ruído… Dilacera pedaços enormes da 
bochecha… Almoça seu cacete… (…) Enquanto 
ajusta a forca em um dos cantos da sala, Mark dei-
xa Mary amarrada sobre o patíbulo, em meio a uma 
pilha de camisinhas usadas… então retorna carre-
gando o laço em uma bandeja de prata. Faz Mary 
levantar-se com um safanão e ajusta o nó da forca. 
Mete seu caralho na garota e valsa pelo patíbulo, até 
deixar sua superfície e balançar-se no vazio…

[ Tradução de Daniel Pellizari ]

Os crimes mais desprezíveis atingem não 
somente as pessoas-objetos, mas principalmente 
o abjeto sujeito da narração. É a apoteose dos pe-
cados sociais e dos vícios capitais. É a justificati-
va maior da grande arte, pois é preciso concordar 
que todas as obras-primas da narrativa apoiam-
-se na violência, na tragédia. Até mesmo as co-
médias mais inocentes precisam, pra ficar em pé, 
de um bom conflito. De uma injustiça. De uma 
violência humana ou divina, mesmo pequena.

O sujeito abjeto e a tortura do corpo ou-
tro, às vezes implicando a autotortura do próprio 
sujeito abjeto: não há empatia nem catarse fora 
dessa equação perversa. O que varia de obra pra 
obra é o grau da violência, da tragédia, que nos 
casos mais brandos costuma ser mais ontológica 
que pragmática, mais psicológica que física.

O que diferencia Sade, Lautréamont & Bur-
roughs do resto dos autores é a suprema intensi-
dade do mal. Como se o botão da sintonia tivesse 
sido girado violentamente pra direita, forçando à 
potência máxima o delírio demoníaco. 

Ilustração: Eduardo Souza

um filho nessa cabra, que ele en-
raba por sua vez, embora seja um 
monstro. (…) Ele torna eunuco 
rente ao ventre um mocinho de de-
zesseis a dezessete anos. Antes, en-
raba-o e açoita-o. (…) Quer uma 
donzela; corta-lhe o clitóris com 
uma navalha, em seguida, deflora-
-a com um cilindro de ferro quen-
te, que ele enfia a marteladas. (…) 
Ele gostava de foder bocas e cus 
muito jovens: ele aperfeiçoa sua 
paixão arrancando o coração de 
uma moça viva; faz um buraco 
nele, fode esse buraco quentinho, e 
coloca o coração de volta no lugar 
com sua porra dentro.
[ Tradução de Alain François ]

Diante de tanto horror, o 
grito indignado & engasgado é 
inevitável:

Parem de me estuprar, es-
tuprando o corpo outro.

Parem de me apunhalar, 
apunhalando o corpo outro.

Parem de me afogar, afo-
gando o corpo outro.

Parem de me enforcar, en-
forcando o corpo outro.

Parem de me despedaçar, 
despedaçando o corpo outro.

Parem de me empalar, em-
palando o corpo outro.

Mas a maldade magnetiza, 
aborta fetos & afetos, atrai mal-
feitos & defeitos.

André Breton e os surrea-
listas amavam a maldade bestial 
de Os 120 dias de Sodoma, do 
Marquês, mas amavam mais ain-
da a maldade luciferina de Os 
cantos de Maldoror, do Con-
de. Francis Ponge dizia que es-
se livro, quando aberto, vira do 
avesso & eviscera toda a literatu-
ra universal, que só volta ao nor-
mal quando o monstruoso livro 
de Lautréamont, cheio de más 
intenções, é fechado.

A voz bafosa de Maldoror 
espalha a calamidade do mau 
cheiro e do mau gosto que de-
nunciam a putrefação do Todo-
-Poderoso e de sua pior criação: 
nós. A voz bafosa de Maldoror 
afirma que somos TODOS um 
só corpo abjeto. Que a filan-
tropia é outra forma de perver-
são. Que somos essencialmente 
podres & ignorantes. Que até 
mesmo os mais caridosos dis-
seminam, sem saber, o mal que 
pretendem combater.
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O mapa do 
recomeço
Personagem de Uma fuga 
perfeita é sem volta reflete 
sobre a vida enquanto traça 
um caminho de liberdade

LÍVIA INÁCIO | CURITIBA – PR

D
urante uma conver-
sa casual com a irmã 
por telefone, um ca-
tarinense que vive há 

décadas em Berlim descobre, por 
acaso, que seu pai havia morrido. 
A notícia, que abala as estribeiras 
do solitário Claus, é o estopim 
de Uma fuga perfeita é sem vol-
ta, de Marcia Tiburi. 

No romance de 600 pá-
ginas, a autora, que além de es-
critora, é filósofa, dá voz a um 
protagonista questionador e 
amar  gurado, que começa a con-
tar a própria história partindo 
do momento em que descobre 
a morte do pai. Perdido e confu-
so, o narrador corre da infância à 
fase adulta e repensa toda a sua 
vida, os recursos que lhe foram 
dados, sua condição social e bio-
lógica e as suas escolhas. 

Tudo isso se desenrola por 
meio de capítulos curtos e im-
precisos, mas suficientes para 
nos contagiar com o benefício 
da dúvida. Embora o narrador 
comece a se apresentar logo no 
início, grande parte das peças 
que compõem a figura de Claus 
vai surgindo sob um ritmo lento 
— bem mais lento do que a nos-
sa curiosidade de saber ao certo 
quem é aquela pessoa que nos 
fala. E o leitor só tem a ganhar 
com esse enigma.

Página a página, surge um 
Claus gago, inseguro, apaixona-
do e com uma doença atípica da 
qual muitas vezes se diz envergo-
nhado. Por possuir um problema 
que afeta a forma do seu corpo, o 
protagonista encontra obstáculos 
para lidar com sua sexualidade e 
também por isso mantém com 
Irene, sua namorada, um relacio-
namento complexo.

Quando fala da relação 
com a irmã, o narrador se lem-
bra a todo tempo da superficiali-
dade das conversas que mantém 
com ela por telefone. De per-
sonalidade ácida, Agnes é uma 
mulher pragmática, que sem-
pre refuta reflexões profundas 
ou assuntos que escapam à esfe-
ra da vida prática. Ao contrário 
de Claus, que, analítico e sensí-
vel, se sente diante de uma rela-

TRECHO

Uma fuga perfeita é sem volta

Toda família tem suas 
relíquias, e a mais comum é 
esse grande pano de silêncio. 
Um pano que pesa. E como 
pesa. Como se uma baleia, 
um dragão, um elefante 
atravessassem a cozinha, 
derrubassem a mesa, fazendo 
ceder as paredes, despencar as 
janelas e portas, mesmo assim, 
teríamos sempre o silêncio, 
aquele que nos ajudava a ficar 
quietos, dentro de nós mesmos, 
a esgueirar os corpos, fingindo 
que nada aconteceu, como 
animais que se camuflam ao 
ambiente, sem olhar para os 
lados, porque um mínimo 
piscar de olhos denunciaria a 
vítima ao inimigo.

A AUTORA

MÁRCIA TIBURI

Nasceu em 1970 em Vacaria (RS). É 
filósofa, artista plástica, professora 
e escritora. Publicou mais de 
20 livros, entre obras de cunho 
filosófico e romances. Sua primeira 
ficção Magnólia ( 2005), que dá 
início a uma trilogia, foi indicada ao 
Prêmio Jabuti. Uma fuga perfeita 
é sem volta é seu quinto romance.

em um contexto em que a domi-
nação pode sempre se acentuar 
um pouco mais, conforme os es-
tratos da cadeia social vigente.

O melhor exemplo des-
sa abordagem é quando Alfred 
Ploetz, também funcionário do 
museu em que Claus trabalha, na 
posição de atendente muitas ve-
zes insultado e ignorado por visi-
tantes, cospe no chão e pede para 
uma faxineira limpar. A cena, que 
pode servir como alegoria de 
uma sociedade na qual a opres-
são não raro se faz por meio de 
conflitos entre os próprios grupos 
marginalizados sob uma lógica 
discriminatória cega que só bene-
ficia o topo desta pirâmide, tam-
bém mostra que o domínio se faz 
em camadas, como a da faxineira, 
mal paga e desvalorizada, que está 
um degrau abaixo do homem que 
trabalha no mesmo lugar. “E por 
que eu escreveria sobre o homem 
do guarda-roupa e seu ponto 
de vista, e não sobre a mulher do 
guarda-roupa, é porque as mulhe-
res ainda são preferidas para ou-
tros postos que eu nunca precisei 
ocupar como mulher”, diz Claus.

Arte e filosofia
A leitura de Uma fuga 

perfeita é sem volta é uma ta-
refa não muito leve. Claus é um 
personagem inquieto e inconfor-
mado e tem uma narrativa co-
rajosa — o que é sempre de se 
admirar em qualquer romance. 
Sobretudo no que tange a con-
flitos familiares. Olhando pa-
ra trás, o personagem não tem 
medo de encarar o pobre pai 
pescador com seus sonhos e limi-
tações, a condição psíquica e so-
cial da mãe, vista como louca, a 
frieza da irmã, que parecia sem-
pre anestesiada e alheia a todo o 
contexto conturbado que a cer-
cava, e as feridas que esse conglo-
merado de circunstâncias acabou 
deixando em seu destino. 

Por meio desse enfrenta-
mento, Claus vai margeando 
seus fracassos e pequenas vitórias 
para se conhecer, se justificar por 
qualquer coisa e deixar o cami-
nho limpo para dar início a seu 
projeto de fuga, uma fuga, que é 
na verdade um retorno. Um re-
torno a quem ele sempre foi e 
não conseguia enxergar ao certo. 

A filosofia e a arte são ca-
minhos importantes que o nar-
rador encontra para desenhar o 
mapa deste recomeço. Membro 
assíduo da chamada Sociedade da 
Falsa Alegria, grupo de estudos 
de filosofia mediado por Irene, o 
protagonista questiona desde os 
padrões de consumo e civilida-
de da sociedade capitalista até as-
pectos imateriais como a morte e 
o peso de muitas vezes não se en-
contrar sentido para viver. 

Todas essas explanações 
den  sas e, quase sempre, pertur-
badoras, a princípio podem pare-
cer meros ensaios soltos em meio 
a um romance. Mas, aos poucos, 
começam a desaguar em uma in-
finidade de conflitos íntimos do 
protagonista, diluindo em boa 
porção de liberdade a dor e a an-
gústia que se arrastam por todos 
os quase 300 capítulos.  

Uma fuga perfeita 
é sem volta

MARCIA TIBURI
Record
601 págs. relações humanas e, entre obser-

vações sensatas e muitas vezes 
ranzinzas, o narrador tece críti-
cas a esse panorama.

Trabalhando como chape-
leiro de um museu na Alema-
nha, o narrador observa o fluxo 
de quem passa por ali e não ape-
nas julga os visitantes, como 
também cria classificações pa-
ra eles, com base na maneira co-
mo se relacionam e na forma 
como vivenciam o museu. Há, 
por exemplo, quem chega ape-
nas para se fotografar ao lado 
de uma obra em meio aos pou-
cos que realmente compreen-
dem a magnitude da arte. Entre 
estas reflexões, também apare-
cem ponderações sociopolíticas 
como as questões históricas que 
diferenciam o europeu, do imi-
grante, do turista.

Opressão em pirâmide
Na condição de latino-

-americano em solo europeu, 
Claus também questiona sua 
condição subalterna em um 
contexto geopolítico que margi-
naliza seu povo. Na Alemanha, 
o personagem é visto como in-
ferior, mesmo sendo, ironica-
mente, descendente de alemães. 
Mesmo sabendo que o seu país 
acolheu germânicos durante um 
longo período da história. 

Mas o narrador não obser-
va a opressão apenas sob a pers-
pectiva da colonização. Também 
faz um recorte de classe e gênero, 
reconhecendo sua condição de 
latino e trabalhador precarizado, 

ção frágil, sempre faltando algo.
O ápice dessa lacuna se dá 

quando o protagonista percebe 
que nem mesmo a morte do pai 
a irmã foi capaz de lhe comuni-
car. E é também para trazer à luz 
as palavras nunca ditas, que ele 
escreve um livro para ela — uma 
narrativa intensa que não pode-
ria ser afetada nem por um sur-
to desesperado de gagueira, nem 
por interrupções evasivas de Ag-
nes. Como se, pela primeira vez, 
Claus pudesse fugir da prisão que 
é o silêncio e se apresentar a quem 
nunca o conhecera de verdade.

Fade-in
Não é apenas Claus quem 

vai dando as caras aos poucos, 
surgindo de maneira gradual. 
Toda a narrativa parece sempre à 
mercê da descrição dos persona-
gens — feita sob um ritmo len-
to e instigante. Ninguém ali é 
apresentado de maneira plana, 
a exemplo de Irene, que conhece 
Claus pelo telefone, quando tra-
balha transferindo chamadas in-
ternacionais em uma época em 
que as ligações ainda não são fei-
tas diretamente. A namorada do 
narrador já entra na trama pe-
la porta do mistério. O mesmo 
ocorre com seu amigo Thomás, 
seu pai, sua mãe e o intragável 
Alfred Ploetz, a quem Claus se-
quer nomeia a princípio por 
considerá-lo medíocre. 

Em parte, esse arranjo que 
amarra a descrição à narração 
ocorre porque os capítulos, re-
pletos de digressões íntimas, se-
guem a condição psicológica do 
narrador, que busca, por meio 
da história, atingir um desfe-
cho que comporte a despedida 
de uma vida que já não faz mais 
sentido para ele. 

Reflexões
A história de Claus é nar-

rada nos dias atuais, mas atra-
vessa ao menos quatro décadas. 
Nesse intervalo, a sociedade vai 
das ligações telefônicas indiretas 
à euforia dos compartilhamen-
tos nas redes sociais. Tamanhas 
transformações afetam significa-
tivamente o rumo e a forma das 
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S
empre acreditei — e 
acredito sinceramente 
— que a narrativa do 
romance não pode ser 

linear nem lógica. Até porque 
trata da condição humana e os 
personagens têm pulsações dife-
rentes, sem esquecer, é claro, o 
leitor, cuja participação na mon-
tagem da história é decisiva e 
cujo olhar é, portanto, decisivo. 
A técnica do olhar deve ser usa-
da, sobretudo, pelo escritor cuja 
preocupação principal é o texto. 

Tenho refletido muito so-
bre este assunto na coluna que 
escrevo aqui, mensalmente, por-
que não posso acreditar que a 
ficção seja apenas um amon-
toado de episódios reunidos 
por palavras que se juntam e se 
misturam para comover o leitor 
sem qualquer cuidado técnico. 
O chamado romance de histó-
rias, às vezes com algum enredo. 
Sendo assim, basta escolher uma 
mocinha que sonha com o amor, 
encontra um mocinho belo e 
saltitante que lhe satisfaz os de-
sejos mas descobre que está com 
leucemia, condenado à morte. 
Como se todos nós não estivés-
semos condenados à morte.

Esta literatura de diversão 
e horror — lágrimas e emoções 
fáceis, destacadas por resenhas 
que ressaltam a penúria dos per-
sonagens — é resultado da esté-
tica da vendagem a todo custo 
implantada pelo cinema e pelas 
editoras norte-americanas, sem-
pre dispostas a caçar níqueis em 
qualquer lixeira de supermerca-
do. E que pode revelar, também, 
o bom criador de personagens.

Ocorre que nem sempre o 
enredo é a técnica mais importan-
te de uma história. Basta lembrar 
Um coração simples, de Flau-
bert. Assim há os escritores de tex-
to, como há os escritores que se 
destacam pela criação de persona-
gens. Ou até mesmo os criadores 
de enredo. São muitas as técnicas 
que destacam escritores.

Para uma possível tipolo-
gia de escritores, no sempre vas-
to universo literário, podemos, 
então, classificá-los assim: escri-
tores de texto, de personagens e 
de histórias e enredos, sem que 
um seja superior ao outro, em-
bora me coloque sempre ao lado 
do escritor de textos.

Isso não quer dizer que a 
classificação seja estanque — há 
escritores de texto que são tam-
bém ótimos criadores de perso-
nagens e de histórias e enredos.

Graciliano Ramos, por 
exemplo, é um grande escritor 
de textos e de personagens, sem 

O ENIGMA DO OLHAR 
NOS CRIADORES

Para que tudo isso pudes-
se acontecer é preciso lembrar as 
transformações que o romance 
sofreu entre os séculos 18 e 19. 
Até meados do século 19, o ro-
mance representava a defesa de 
ideias dos autores por meio de 
uma história com os seus múlti-
plos personagens. Por isso eram 
longos e laudatórios.

A partir dos meados do 
século 19 surge a obra de Flau-
bert disposto a transformar o ro-
mance, ou mais exatamente, a 
obra de ficção em arte. Não bas-
tava apenas contar uma histó-
ria ou defender ideias. Era — e 
é — transformar cada romance 
em obra de arte, cuidar de cada 
palavra, de cada frase, de cada 
oração, de cada parágrafo. Jus-
tificava que se a poesia tem zelo 
pelo verso e pela estrofe, fazia-
-se necessário que a prosa de fic-
ção tivesse os mesmos cuidados, 
tratando da palavra, da frase, do 
personagem, da cena, do cenário 
e dos diálogos, abrindo espaço 
para o olhar e para as digressões, 
mais tarde para os monólogos 
e para o fluxo da consciência. 
Flaubert abriu portas para to-
das as técnicas. Daí em diante 
a ficção mudou completamen-
te. Até chegar ao tempos de 
hoje, tanto no Brasil como na 

palavra por palavra
RAIMUNDO CARRERO

Europa, passando pelas revolu-
ções literárias de Joyce, de Alain 
Robbe–Grillet até chegar, por 
exemplo, ao realismo mágico da 
nossa América Latina.

Novos tipos
de ficcionistas
Apesar da revolução de 

Flaubert e de grandes artistas 
da palavra, a exemplo de Joy -
ce, na Europa, e, mais tarde, de 
Faulkner, nos Estados Unidos, 
e, é claro, dos movimentos de 
vanguarda da América Latina, 
incluindo aí o brasileiríssimo 
Mo    dernismo, muitos escritores 
continuaram usando os roman-
ces para difundir ideias e, mais 
tarde, a autoajuda.

A segunda parte do sécu-
lo 20 foi marcada, sobretudo, 
pelo romance ou pela ficção de 
ideias, marcantemente usado 
por Sartre e por Camus, sobre-
tudo. E pelos ideólogos. 

A partir daí surge a es-
tética da vendagem promovi-
da pela indústria editorial, cujo 
principal capítulo se resume a 
proclamar: pouco importa a 
qualidade, interessa a vendagem. 
Daí produzindo-se, em larga es-
cala, o chamados best-sellers 
através de autores do tipo Sidney 
Sheldon, Irving Wallace. 

Ilustração: Tereza Yamashita

reservar atenção especial à história e ao enredo. Tan-
to é verdade que criou o romance desmontável. Tal-
vez uma história sem enredo, ou sem aquele enredo 
mirabolante circulando as intrigas e a eloquência dos 
fatos. Ainda mais, Graciliano Ramos é o introdutor 
do personagem inominado na literatura brasileira — 
casos do soldado amarelo, do menino mais velho e 
do menino mais novo. Em Vidas secas, o menino 
mais velho é construído pelo olhar do personagem 
a Fabiano, o pai... Lembrando, ainda, o caso de Eri-
co Verissimo, que embora às vezes descuide do tex-
to, tem preferência pela criação de personagens, com 
destaque para os romances de O tempo e o vento.

Temos que destacar, também, o estilo híbrido 
de Clarice Lispector, cuja base estética é o texto, em-
bora sem perder as qualidades de ótima criadora de 
personagens — destacando-se Jana, de Perto do co-
ração selvagem, e de Macabéia, de A hora da estrela, 
lembrando, sobretudo, que o olhar do narrador Ro-
drigo S. M. é o responsável pela criação de Macabéia. 
Ele diz que viu o rosto de uma nordestina desampara-
da numa rua da cidade. É aí que nasce a personagem 
e onde se revela a criação da personagem. Completa-
mente. Aí se revela, sem dúvida. O olhar do persona-
gem, conforme vem sendo demonstrado aqui.

Em Machado de Assis, há sobretudo o caso de 
Dom Casmurro, cujo texto é uma grande digressão 
através do olhar de Bento Santiago, já não digo físi-
co, mas sobretudo emocional. Dom Casmurro co-
meça dando informações de um personagem sem 
importância para o livro, mas cuja antipatia termi-
na definindo o título do livro que, afinal, não fala de 
dom Casmurro, mas de Bentinho e de Capitu. Até 
porque a técnica neste livro é superior à criação de 
personagens. E o olhar, principalmente, circula em 
todas as direções, principalmente dos personagens.
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COMO É BOM 
SER CAMALEÃO, 
DE CHACAL

tro da Fazenda Delfim Neto. O 
que pouco se propagou foi que 
esse aparente milagre estava, na 
verdade, concentrando renda e 
acumulando capital para os do 
topo da pirâmide, enquanto, cá 
em baixo, a população trabalha-
dora e a classe média mal se da-
vam conta da crescente perda 
de poder aquisitivo e do incrível 
aumento das desigualdades so-
ciais. Se, na economia, o país se 
mascarava próspero, na condu-
ção política o regime se fazia de 
chumbo — e às escâncaras.

Da tomada golpista do po-
der, em 1964, ao endurecimento 
de Médici, passando pela dis-
tensão de Geisel e pela abertura 
de Figueiredo, até chegar aos ci-
vis Tancredo e Sarney e à eleição 
de Collor, o Brasil foi sendo pin-
tado por cores as mais distintas. 
No período mais escuro desse 
arco multicromático estava nos-
so poeta, Chacal, em 1971, e seu 
camaleão. Do livro Muito pra-
zer, Ricardo, o próprio autor vai 
comentar, com certa melanco-
lia, na reedição de 1997: “no ve-
rão de 72, Hendrix, Joplin, Jim 
Morrison, Brian Jones já viam, 
desmedidos, a grama crescer pe-
la raiz. As flores no cabelo mur-
chavam e Lennon desacordava 
do sonho. No Brasil, a Lei do 
Cão vigorava. Tortura e morte 
eram a ordem do dia”. O poe-
ta, futuro bacharel em Comu-
nicação pela UFRJ, em 1977, 
certamente não desconhecia as 
agruras — políticas, econômi-
cas, culturais — pelas quais pas-
sava o país. A revolução, para a 
tribo e a trip de Chacal, era a vi-
da, o corpo, o movimento. No 
píer, nas dunas da Gal, no Pos-
to 9, a ordem do dia era algo ti-
po Rápido e rasteiro: “vai ter uma 
festa/ que eu vou dançar/ até o 
sapato pedir pra parar./// aí eu 
paro/ tiro o sapato/ e danço o 
resto da vida”. O efeito cômico 
desse conhecido poema de Cha-
cal se dá sobretudo pela sutil 
ambivalência do segundo “dan-

çar”: além do dionisíaco “bai-
lar”, o verbo também se permite 
ler como “sair-se mal”, “ser pre-
so”, “ser morto”.

O camaleão de Chacal é 
um animal político. Para sobre-
viver, camufla-se: ora se pro-
tege das forças naturais (sol e 
fome), ora se esconde do “ini-
migo [que] espreita” (medo e 
terror); quando as condições fa-
vorecem, curte a liberdade de ir 
e vir. Chacal nem adere ao dis-
curso do milagre nem se engaja 
na luta armada. Seu barato, seu 
desbunde, sem culpa, é o prazer, 
o muito prazer juvenil do sexo, 
drogas e rock’n’roll. O “inimigo” 
do poema bem pode ser a dita-
dura e seus tentáculos: censura, 
repressão, torturas, assassinatos 
— mas também, sem dúvida, es-
se “inimigo” pode ser a caretice, 
a chatice, o sistema, a burguesia, 
as instituições, a patrulha ideo-
lógica, “anel de grau, hipocrisia, 
paletó e gravata, carreirismo, efi-
ciência, prepotência, dinheiro 
no banco”, como disse Cacaso 
com precisão no ensaio Tudo da 
minha terra e, em Bermuda lar-
ga, de Comício de tudo (1986), 
o próprio Chacal: “muitos lutam 
por uma causa justa/ eu prefiro 
uma bermuda larga/ só quero o 
que não me encha o saco/ luto 
pelas pedras fora do sapato”. No 
poemão coletivo marginal, escri-
to nos idos anos setenta, tem de 
tudo um muito: desde poemas e 
poéticas mais programaticamente 
vinculados a questões de ordem 
ideológica ou mesmo de ordem 
estética — herdeiros cepecistas 
ou vanguardistas — até, antípo-
das, obras que, sem cerimônia, 
se fizeram ao sabor do miúdo, 
do rolê, do improviso, do relaxo, 
do gesto, da viagem, do desbun-
de, do assistemático, da microfí-
sica do corpo. 

A figura do camaleão no 
poema de Chacal aponta pa-
ra um tipo de resistência pou-
co considerada nos ensaios 
crítico-teóricos acerca da poesia 

sob a pele das palavras
WILBERTH SALGUEIRO

marginal: o disfarce, como re-
sistência. Com facilidade, esse 
disfarce pode se confundir com 
“alienação” ou “covardia”, ao 
não reconhecer ou não enfren-
tar abertamente o inimigo. Mas 
fingir-se de pedra na presença 
do inimigo é já, de algum mo-
do, reconhecê-lo e enfrentá-lo. 
A arte do fingimento como tá-
tica de sobrevivência: não residi-
ria aí, nessa espécie de mimese, 
uma razão de ser da própria ar-
te? “A arte é moderna através da 
mimese do que está petrificado 
e alienado”, dirá Theodor Ador-
no em Teoria estética. No poe-
ma, a despeito de metáforas, o 
camaleão se disfarça literalmen-
te de pedra: fingindo-se coisa, 
o animal (o homem) se protege 
das ameaças que podem exter-
miná-lo. A longa tirania do Es-
tado brasileiro também se fez 
camaleônica e fez com que tan-
tos cidadãos, para sobreviverem, 
se transformassem. Outros tan-
tos não puderam adotar tal es-
tratégia — e sucumbiram. 

Sem perpetuar a culpa de 
ter sobrevivido à barbárie, o poe-
ma de Chacal nos recorda que, 
“assim como as flores dirigem 
sua corola para o sol, o passa-
do, graças a um misterioso he-
liotropismo, tenta dirigir-se para 
o sol que se levanta no céu da 
história”, como escreveu Wal-
ter Benjamin nas suas célebres 
teses sobre a história. O tem-
po não para nem retorna, mas 
saber ler o passado pode impe-
dir — ou dificultar — que flo-
res murchem prematuramente. 
Se nada obstruir o encontro do 
“passado” com o “sol”, “quando 
o sol está muito forte”, a história 
se fará, com certeza, mais digna, 
e não precisaremos mais temer 
o inimigo. Quando esse utópi-
co encontro se der, a alegria há 
de chegar e com ela poderemos 
— livres de dor, culpa e ressen-
timento — “dar um rolê por aí”, 
sem fingimento, porque não ha-
verá inimigo à espreita. 

quando o sol está muito forte,
como é bom ser um camaleão
e ficar em cima de uma pedra espiando o mundo.
se sinto fome, pego um inseto qualquer
com minha língua comprida.
se o inimigo espreita, me finjo de pedra
verde, cinza ou marrom.
e, quando de tardinha o sol esfria,
dou um rolê por aí

C
arioca da Zona Sul do Rio de Janeiro, 
Chacal vem militando há tempos na praia 
da poesia. Impressiona a homogênea toa-
da, batida, dicção que o poeta sustenta 

desde 1971, quando estreia aos 20 anos com Muito 
prazer, Ricardo, até seus recentes Belvedere (2007) 
e Tudo e mais um pouco (2016). Décadas depois, o 
tom se mantém: o prazer dos intensos anos 1970 se 
estende à bela vista dos anos 2000. Estampa-se um 
nítido projeto de poesia como deleite, gozo, diverti-
mento, celebração. Será, no entanto, que, em plena 
ditadura, os versos do poeta se postaram à distância 
das intempéries políticas? E se esta distância for mais 
uma tática — um tipo de resistência? Terá sido tal 
procedimento uma opção do autor ou um modo es-
tético geracional? Como o desbunde contracultural 
— supostamente à margem tanto de valores ideoló-
gicos burgueses, caretas e conservadores quanto de 
atitudes típicas de um radical engajamento, bélicas e 
utópicas — expressou a história de seu tempo?

O poema Como é bom ser um camaleão se en-
contra no referido livro de estreia de Chacal. Com 
9 versos de 6 a 14 sílabas e ocasionais rimas toantes, 
prima pela coloquialidade, cujo ápice acontece no 
derradeiro verso, com a informal expressão “dar um 
rolê” — dar uma volta, um passeio. De resto, trata-
-se de um texto bem à moda marginal, em que o pe-
queno afronta o monumento, o cotidiano impõe-se 
como topos, o prosaico lirismo se faz com pitadas de 
pueril inocência. A singela fábula fala de um cama-
leão, que, curioso, fica a espiar o mundo; faminto, 
usa a “língua comprida” para saciar-se; acuado, usa 
sua arma cromática e se disfarça; precavido, longe o 
inimigo, sai “por aí”, livre, lépido e fagueiro. É pela 
via alegórica que esse ingênuo poema ganha densida-
de e sai do lugar de leve entretenimento para ocupar 
outro posto: o de espia do mundo.

O mundo que o poema (o camaleão, o poeta) 
espia é o Brasil militarizado, sob a égide de generais, 
Arenas, Dops, DOI-Codis, SNIs. Amedrontados, 
os cidadãos, em especial nos contextos urbanos, vi-
viam tensos, à flor da pele, na corda bamba: estáva-
mos, em 1971, no auge do governo autoritário de 
Garrastazu Médici. Conjunturas econômicas favo-
ráveis explicam, sem que nenhuma fé transcendental 
seja invocada, o propagado milagre do então minis-
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A MAGIA E A 
BELEZA DA 
PALAVRA

• Quando se deu conta de que queria ser escritor?
Na infância, em Coluna, quando comecei a es-

crever o meu primeiro livro, O estilingue, histórias 
de um menino, que foi revisitado na maturidade, 
e publicado pela Editora da UFMG, com ilustra-
ções de Marcelo Lelis. Mas a certeza mesmo, veio 
em 1969, logo após minha chegada a Belo Horizon-
te, no Colégio Arnaldo, quando li o livro Tropas e 
boiadas, do goiano Hugo de Carvalho Ramos.

• Quais são suas manias ou obsessões literárias?
Se tenho alguma, é a de escrever e reescrever o 

texto várias vezes. “Buscar a magia da palavra, a bele-
za da palavra”, como uma vez, na adolescência, Lygia 
Fagundes Telles me disse em uma carta. Essa ho-
je se encontra no Acervo dos Escritores Mineiros da 
UFMG, onde tenho o meu cantinho, ou “sepultura 
assegurada”, segundo Jaime Prado Gouvêa. 

• Que leitura é imprescindível no seu dia a dia?
Por incrível que possa parecer, é história. His-

tória e mais história. Após dois anos estudando a 
Guerra do Paraguai, e outros dois a Revolução Me-
xicana de 1910, agora estou mergulhado na saga dos 
Románov, dinastia que governou a Rússia por mais 
de 300 anos, até ser derrubada por Lenin e sua tur-
ma, em 1917. Ficção? Praticamente só releio, com 
uma escapulida e outra às novidades, como os livros 
E se Deus for um de nós?, de Tadeu Sarmento, e 
Noite dentro da noite, de Joca Reiners Terron. 

• Se pudesse recomentar um livro para o presi-
dente Michel Temer, qual seria?

Crime e castigo, acho que seria oportuno.

• Quais são as circunstâncias ideais para escrever?
Para mim, é noite adentro. Quando a cidade es-

tá parada. Quando você só escuta o teclado do com-
putador. Quando a sua mente ainda não se livrou dos 
conflitos do dia, e todos os fantasmas estão soltos.

• Quais são as circunstâncias ideais para leitura?
De dois anos para cá, desde que deixei o dia 

a dia maçante do jornalismo, tenho lido e lido: no 
meu pequeno escritório, ou numa praça perto da 
minha casa, aqui em BH. Também quando vou à 
minha terra, o que acontece uma vez por mês, leio 
muito dentro do ônibus. Afinal de contas, são nove 
horas de viagem. E na fazenda, à noite, sozinho na-
quele casarão, é a única coisa que faço, senão a soli-
dão acaba comigo.

 

• O que considera um dia tra-
balho produtivo?

Se estou na fazenda, é 
quando consigo olhar o meu 
gado, dar umas voltas nos pas-
tos, ajudar os vaqueiros a aplicar 
uma vacina, curar uma bicheira, 
essas coisas. Se estou escrevendo, 
é quando consigo terminar um, 
dois parágrafos, e falar comigo 
mesmo: “esse está pronto. Não 
dá para mexer mais”.

• O que lhe dá mais prazer no 
processo da escrita?

Quando começo a do-
minar a história, o que é a coisa 
mais difícil de acontecer. Enfren-
tar as primeiras páginas, a pri-
meira versão de um livro, é um 
tormento terrível.

• Qual é o maior inimigo do es-
critor?

Ele próprio, quando se 
acha o dono da bola. 

• O que mais lhe incomoda no 
meio literário?

A pressa para publicar, ser 
reconhecido, receber aplausos. 
Trabalhei mais de 40 anos no 
jornalismo, e sei muito bem co-
mo é isso. 

• Um autor em quem se deve-
ria prestar mais atenção?

Em Antônio Barreto, que 
é grande poeta da minha gera-
ção. E de uma geração mais an-
tiga, no também mineiro Bueno 
de Rivera, que é um poeta fan-
tástico.

• Um livro imprescindível e 
um descartável.

O primeiro, Grande ser-
tão: veredas, que já li seis vezes, 
cada vez com maior encantamen-
to. Descartáveis? Todos aqueles 
livretos de faroeste, que eu adora-
va ler na adolescência.

• Que defeito é capaz de des-
truir um livro?

O final. O ponto final. Há 
poucos meses li Tirza, do holan-
dês Arnon Grunberg. O livro é 
fantástico, arrebatador. Mas no 

final, a meu ver, ele deixou a pe-
taca cair. Entregou o ouro. Aqui-
lo me fez ficar triste. Talvez seja 
apenas uma impressão minha.

 
• Que assunto nunca entraria 
em sua literatura?

A literatura, como dizia 
o meu querido amigo Roberto 
Drummond, com quem convi-
vi durante anos na redação do 
Estado de Minas, é um imen-
so oceano, onde cabem todas as 
tempestades.

• Qual foi o canto mais inusi-
tado de onde tirou inspiração?

Êta, sei lá. Agora eu fiquei 
no aperto. 

• Quando a inspiração não 
vem...

Vou dar umas voltas, to-
mar umas cervejas com os ami-
gos, ou então fico deitado no 
sofá, vendo o tempo passar. 
Também tem horas em que es-
crever é uma coisa muito chata.

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

O grande Juan Rulfo. 
Queria perguntar a ele: “Quem 
cortou as suas asas?”. Como ele 
disse ter acontecido, em uma 
entrevista, quando questiona-
do pelo fato de ter parado de 
escrever.

• O que é um bom leitor?
Aquele que lê e relê um li-

vro, quantas vezes for necessário. 
Uma vez perguntei ao professor 
Antonio Candido o que ele esta-
va lendo. “Não leio mais, agora 
só releio”, ele respondeu. Ainda 
não posso me dar esse luxo. Mas 
não tiro a razão do mestre. 

• O que te dá medo?
De morrer de repente, sem 

ter acabado de resolver umas coi-
sas, pelas quais venho lutando. 

• O que te faz feliz?
Estar em paz. O que, diga-

mos, não é uma coisa assim tão 
fácil de ser conseguida.

• Qual dúvida ou certeza guiam 
o seu trabalho?

A feliz sensação de que, a 
trancos e barrancos, mesmo sem 
ter saído de Minas, consegui pu-
blicar quinze livros, alguns já em 
várias edições, outros que foram 
filmados, traduzidos. E a dúvida, 
terrível, é se conseguirei ou não es-
crever um último romance, uma 
história que me persegue há anos.

• Qual a sua maior preocupa-
ção ao escrever?

A de ser livre, totalmente 
livre, no ato da criação. Mesmo 
que depois eu passe a tesoura. 

• A literatura tem alguma obri-
gação?

A meu ver, no ferro frio, 
não. Mas quando alguém, al-
gum leitor, chega para você e diz 
alguma coisa sobre um livro seu, 
que tocou em alguma fibra do 
seu coração, aí eu fico pensan-
do que a literatura deve ter, sim, 
alguma função, mesmo que eu 
não saiba qual seja.

• Qual é o limite da ficção?
Ele não existe, até porque a 

vida supera, em muito, essa coi-
sa que chamamos de ficção. 

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

Se fosse no início dos anos 
de 1970, na minha primeira ju-
ventude, eu o levaria até Ernes-
to Guevara, fosse em Cuba, no 
Congo, ou abandonado à pró-
pria sorte nas selvas bolivianas. 
Um pouco adiante, até a Leonel 
Brizola, a quem tive a honra de 
apertar a mão, aqui em BH. Mas 
de uns anos para cá, eu não o le-
varia a ninguém, até porque, o 
ET iria ficar com vergonha.

• O que você espera da eterni-
dade?

Ela existe? Mas se alguém, 
algum parente, ou amigo, ler al-
gum livro meu daqui há algum 
tempo, quando eu já não estiver 
mais por aqui, já me darei por sa-
tisfeito. 

A
pós longos anos na correria das redações, 
Carlos Herculano Lopes abandonou o 
jornalismo em busca de uma vida mais 
tranquila. Agora, dedica-se à literatura en-

tre Belo Horizonte, onde vive, e sua fazenda no inte-
rior de Minas Gerais. Nascido em Coluna, no Vale 
do Rio Doce, em 1956, Carlos Herculano é autor de 
15 livros, entre romances, contos e crônicas. Desta-
cam-se A dança dos cabelos, O vestido e Poltrona 
27. Sua obra já ganhou adaptações ao cinema e es-
tá traduzida na Itália. No momento, dedica-se a um 
novo romance, ainda sem previsão de publicação.

inquérito
CARLOS HERCULANO LOPES
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Os ensaios de Montaigne 
são o registro do seu 
desaparecimento, o abandono 
final diante da própria morte

MARTIM VASQUES DA CUNHA | SÃO PAULO – SP

You’re so fine, lose my mind
And the world seems to disappear
All the problems, all the fears
And the world seems to disappear
INXS, “Disappear”.

1.
No dia 28 de fevereiro de 1571, 

um homem de posses, exaurido de tu-
do e de todos, entrou na sua residência 
e mandou pintar a seguinte inscrição 
latina em uma das paredes da bibliote-
ca, composta por mais de mil volumes: 
“No ano de Cristo de 1571, aos trinta 
e oito anos de idade, no último dia de 
fevereiro, aniversário de seu nascimen-
to, Michel de Montaigne, há muito 
cansado da servidão do tribunal e dos 
empregos públicos, apesar de ainda ín-
tegro, retirou-se para o seio das Musas, 
onde, calmamente e livre de toda pre-
ocupação, passará o pouco que resta da 
sua vida, da qual mais da metade já de-
correu. Se o destino permitir, ele con-
cluirá esta morada, este doce refúgio 
ancestral; e o dedicou a sua liberdade, 
tranquilidade e lazer”.

Esta data é um dos momentos 
mais importantes da história da hu-
manidade. É o momento em que um 
único homem, sozinho, cria o mo-
delo de como alguém deve se com-
portar naquilo que conhecemos 
hoje como “modernidade”. Ele faz 
(e, mais, responde) àquilo que o es-
critor francês Maurice Blanchot per-
guntaria alguns séculos depois: Como 
faremos para desaparecer? No caso, de-
saparecer não significa apenas sumir 
dos assuntos públicos. Significa, so-
bretudo, dar às costas para o mun-
do sem desprezá-lo; significa também 
vê-lo com novos olhos — os olhos de 
alguém que reconhece em si mesmo a 
verdadeira matéria de meditação para 
o futuro que está por vir.

Este desaparecimento em fun-
ção de um futuro serviu também ao 
propósito de sobreviver a um presente 
que ninguém sabia se conseguiria per-
manecer. Na época de Montaigne, is-
to não parecia ser de grande valia para 
os outros. No ano em que ele decidiu 
manter a sua integridade a qualquer 
custo, a França onde morou e nasceu 
passava por uma terrível guerra civil 
religiosa. Os protestantes e os católicos 
não lutavam apenas para decidirem a 
respeito de quem tinha a fé mais pu-
ra ou de quem possuía a verdade dos 
fatos. Lutavam pela sobrevivência físi-
ca. A sequência de massacres — entre 
eles, a famosa Noite de São Bartolo-
meu, ocorrida em 1572, um ano após 
Montaigne ter feito a sua inscrição —, 
de traições, de acordos assinados e não 
cumpridos, de reis envenenados e de 
usurpações, deixa claro que a constân-
cia não era a regra daqueles tempos. O 
acaso e o passageiro pareciam dominar 
tudo — e o que se vislumbrava eram 
apenas as ruínas dos lares onde poucos 
conseguiam se proteger.

Montaigne tinha todas as con-
dições materiais para ficar acima des-
ses destroços da História. Nascido em 
1533, era filho de uma família abasta-
da, com pretensões aristocráticas que 
seriam alcançadas em definitivo ape-
nas com o descendente mais famoso. 
Possuía um castelo à sua disposição, 
com duas torres, e vários serviçais pa-
ra quem ele era considerado o seu seig-
neur. Culto, literato, brincalhão, era 
ambicioso politicamente, mas sabia, 
graças aos estoicos que admirava nas 
suas leituras, que o poder não era tudo. 

Por isso, sua filosofia, se ha-
via alguma, era puramente aci-
dental porque colocava a suspeita 
(algo muito diferente de dúvida) 
como um método primordial de 
ver as coisas deste mundo sempre 
na perspectiva da mudança e do 
transitório, na qual os costumes 
humanos têm sua tradição parti-
cular, de acordo com a observa-
ção precisa de Michael Oakeshott 
em The politics of faith and the 
politics of skepticism:

Montaigne não tem ilusões 
sobre o poder humano. O costume 
é soberano na vida humana; pos-
sui uma segunda natureza, e ele 
não é menos poderoso. E isto, longe 
de ser algo deplorável, é indispen-
sável. Pois o homem é composto de 
contradições que, se ele conseguir 
aproveitar qualquer coerência em 
suas atividades ou qualquer tran-
quilidade entre seus colegas, pre-
cisará da ajuda de uma lei a ser 

obedecida. Mas a virtude de uma 
lei não é apenas que ela é “justa”, 
mas sim que é consentida. De fato, 
até mesmo pelos padrões normais, 
os costumes, como eles existem, e as 
leis, como são administradas, estão 
muito mais para serem “injustas” 
e certamente elas são nada além 
do que contingentes e locais: nós as 
obedecemos porque têm sua utili-
dade, e nada mais impositivo do 
que isso pode ser alegado a respeito 
delas. E tanto o empreendimento 
de fazer os acordos de uma socie-
dade facilita a perfeição humana, 
como o de impor um padrão com-
preensível de ação sobre o sujeito, 
são projetos que estão fora de sin-
tonia com as condições da vida 
humana. Que sais-je [O que eu 
sei?]: o que estou tão certo a respei-
to que eu deveria direcionar toda 
a energia e todas as atividades da 
humanidade para obtê-la? E sa-
crificar a ordem modesta de uma 
sociedade para o bem da unidade 

As ruínas do
acaso

moral ou uma “verdade” (religiosa 
ou secular) é sacrificar tudo o que 
tenho por uma quimera.

Se a primeira intenção de 
Montaigne foi desaparecer pa-
ra não sacrificar as suas incerte-
zas sobre como proceder diante 
da inevitável contingência do gê-
nero humano, será que ele conse-
guiu o que pretendia? É provável 
que não, se quisermos seguir o 
seu procedimento à risca. Contu-
do, o pensamento de Montaigne 
é o da tentativa, jamais o da pa-
ralisia. E o modo como encon-
trou a aceitação das ruínas que 
estavam prestes a enterrá-lo nas 
loucuras da História foi escrever 
um dos testamentos mais eviden-
tes do que a filosofia pode realizar 
quando tudo parece soçobrar — 
este monumento chamado En-
saios (relançado aqui na íntegra 
pela Editora 34 e com a clássica 
tradução de Sergio Milliet).

Ilustração: Fabiano Vianna
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Ensaios

MICHEL DE MONTAIGNE
Trad.: Sérgio Milliet
Editora 34
1.030 págs.

2.
Que sais-je? (O que eu sei?) 

é o famoso bordão que Mon-
taigne faz questão de pontuar 
bem no meio do raciocínio de 
Apologia de Raymond Sebond, o 
mais longo e o mais importante 
dos textos que formam o corpus 
dos Ensaios. Na sua simplicida-
de concreta, ele também mos-
tra toda uma visão de mundo: 
a de que não podemos saber o 
que realmente acontece ao nos-
so redor e, por isso, temos de 
baixar a nossa cabeça o tempo 
todo diante da maravilha (mer-
veille) do cosmos. Motivado por 
um pedido de seu pai para tra-
duzir o tratado teológico de Se-
bond, um pensador catalão que 
acreditava apenas em duas for-
mas de conhecer o mundo — 
ou “baseando-se unicamente 
em razões humanas e naturais” 
ou por meio exclusivo da fé —, 
Montaigne quer refutar ambas 
as alternativas, ao mostrar que 
conhecemos a natureza pela gra-
ça de Deus, e nada mais. Porém, 
para chegar a este ponto, ele tri-
lha um caminho inusitado: seu 
início se dá com a evidência de 
que a existência humana é uma 
mescla implacável de maravilha 
e terror, certeza e incerteza, cor-
rupção e inocência. 

Trata-se daquele fenôme-
no a qual me referi anteriormen-
te em A poeira da glória como 
o pesadelo do paradoxo. Ele con-
siste em “uma conversão à reali-
dade” que é “articulada por meio 
de antinomias que se acumulam 
numa sucessão de tensões, um 
mergulho na verdadeira nature-
za das coisas que, sob o aspecto 
meramente humano, dá a im-
pressão duradoura de que a pró-
pria condição humana como um 
todo só será compreendido igual 
a uma fantasmagoria” — e o seu 
mero despertar disso se dará no 
processo pleno de se observar 
como, nas palavras de Montaig-
ne, “um homem isolado, aban-
donado a si próprio, armado 
unicamente de graça e conheci-
mento de Deus, o que constitui 
sua honra e toda a sua força, e o 
fundamento de seu ser”, incapaz 
de explicar pelo seu “raciocínio 
em que consiste a grande supe-
rioridade que pretende ter sobre 
as demais criaturas”, sem nenhu-
ma autorização para “pensar que 
o movimento admirável da abó-
bada celeste, a luz eterna dessas 
tochas girando majestosamente 
sobre sua cabeça, as flutuações 
comoventes do mar de hori-
zontes infinitos, foram criados e 
continuem a existir unicamente 
para sua comodidade e serviço”, 
além de se esquecer completa-
mente que há “algo mais ridí-
culo do que [ser] essa miserável 
criatura, que nem sequer é dona 
de si mesma, [e] que está exposta 
a todos os desastres e se procla-
ma senhora do universo”.

Para Montaigne, mais do 
que a dependência a Deus, é a 
obediência a ele que determina a 
recuperação de uma harmonia 
entre o ser humano e a sua rela-
ção com o mundo. Só por este 
motivo não se pode afirmar ca-

tegoricamente que ele siga o pir-
ronismo ou então classificá-lo 
como um relativista avant la let-
tre, como alguns do nosso “De-
partamento Francês de Ultramar 
da Rive Gauche au Tietê” imagi-
naram sem pudor. Dentro da sua 
percepção do que é o pesadelo do 
paradoxo no qual todos nós vi-
vemos, a realidade ainda possui 
uma estrutura com uma hierar-
quia objetiva. Contudo, o gran-
de problema é como a aceitamos 
e como a percebemos. Ela não é 
apenas maravilhosa e indecifrá-
vel, exceto pelo auxílio da luz di-
vina; é também plena de mistério 
— e isto significa que a criatura é 
acossada por todos os lados, uma 
vítima “da inconstância, da irre-
solução, da incerteza, do luto, da 
superstição, da preocupação com 
o futuro, inclusive o de depois 
da morte, da ambição, da avare-
za, do ciúme, da inveja, dos ape-
tites desregrados e insopitáveis, 
da guerra, da mentira, da desleal-
dade, da intriga, da curiosidade”. 
Neste ponto, estamos mais pró-
ximos dos animais, e talvez estes 
últimos tenham uma dignidade 
insuspeita que os torna superio-
res em comparação, já que Mon-
taigne tem a plena certeza (o que 
é irônico neste caso, sem dúvida) 
de que “pagamos pois bem caro 
a tão decantada razão de que nos 
jactamos, e a faculdade de julgar 
e conhecer, se a alcançamos, é à 
custa do número infinito de pai-
xões que nos assaltam sem cessar”.

Não à toa que o próprio 
Montaigne, como um bom ser 
humano, foi também vítima das 
suas paixões — a maior delas, 
talvez, o impressionante desejo 
de desaparecer a qualquer custo. 
É a consequência principal de 
quem contempla, sem nenhu-
ma ilusão, o terror da existência, 
apesar da maravilha que nos cir-
cunda. Capturado nesta tensão 
erótica que estrutura o real — o 
metaxo descoberto por Platão e 
que depois Eric Voegelin traria 
para a nossa modernidade —, 
Michel de Montaigne não con-
seguiu ainda responder para si 
mesmo à pergunta que seria fei-
ta por Maurice Blanchot. Afinal, 
o mundo o chamaria novamente 
em 1581, dez anos depois da de-
cisão de querer viver os últimos 
dias na biblioteca da sua torre, 
para exercer aquilo que todo fi-
lósofo, mesmo acidental, deve 
enfrentar: a impotência diante 
do fascínio do poder.

3.
John Kekes argumenta, em 

seu livro Enjoyment, que, ao re-
tornar à vida pública como pre-
feito do vilarejo de Bordeaux, 
Montaigne desenvolveu uma es-
tratégia para manter dentro de 
si a saudável suspeita pelo poder 
dos homens, mesmo pratican-
do-o em sua plena função, pois 
ele prezava a sua independên-
cia acima de tudo. “Não faço na-
da sem alegria”, é o que dizia em 
uma de suas declarações mais cé-
lebres. Mesmo assim, realizou 
atividades que eram imposições 
comuns ao seu tempo. Além de 
ser o burgomestre de Bordeaux, 

foi chamado pelo rei da França para ser mediador en-
tre os católicos e os protestantes. Eram vocações que 
entravam em conflito no seu íntimo — uma incom-
patibilidade apenas aparente (de acordo com os estu-
dos de Philippe Desan na biografia recém-publicada 
Montaigne – A life), uma vez que até a própria ati-
tude de desaparecer que marca os textos dos Ensaios 
seria também uma forma de praticar uma ambição 
política muito comum entre os homens da sua época.

Para Kekes, Montaigne participou na política 
porque sabia, como qualquer um nos nossos dias, 
que a política cria a moldura que torna a vida pos-
sível. Sua atividade política era uma parte do pre-
ço a ser pago para viver o seu desaparecimento em 
plenitude. É claro que ele reconhecia que a políti-
ca era, em sua maioria, corrupta, mas era esta mes-
ma corrupção que o levou a participar no teatro do 
mundo, em vez de ser uma desculpa para o recuo 
definitivo. Pois, ao Montaigne admitir que, quan-
to pior for o estado de coisas, torna-se mais urgen-
te a necessidade de melhorá-lo, também sabe que a 
consciência dolorida de perceber o terror da existên-
cia não pode levar à desintegração do mundo on-
de vivemos. Mas ele não fez isso doando toda a sua 
pessoa; habilmente, praticou tal façanha com dis-
tanciamento, igual a um ator, criando um pequeno 
cômodo, uma arriére boutique onde seu ser interior 
tornou-se inacessível aos outros e onde o encontra-
mos em sua verdadeira morada, em seu lar. Não se 
trata, como muitos pensam, da “poética da dissimu-
lação” que, por exemplo, seria praticada à exaustão 
por essas plagas tupiniquins por um Machado de 
Assis — e sim algo similar à tríade “silêncio, exílio 
e astúcia”, defendida com unhas e dentes por aquele 
irlandês beberrão chamado James Joyce.

É assim, pois, que Montaigne resolve a tensão 
entre a vida privada e a vida pública. Sua independên-
cia é notável porque descobre, desse modo, a liber-
dade interior que sempre pretendeu para definir sua 
autonomia — e também sua meta última: a de desa-
parecer deste mundo, deixando claro à posteridade 
qual é o centro da sua alma e qual é a periferia das suas 
ações que nos ensinam a proteger o primeiro.

4.
Entretanto, apesar da distância imposta a si 

mesmo, a vida política exigiu seus custos a Mon-
taigne. Entre 1588 e 1592, o ano do seu faleci-
mento, ele retornou à sua torre, completamente 
destruído em sua saúde, sem deixar de perceber que 
a ruína da França refletiu-se na ruína dos textos que 
elaborou, textos baseados nas ruínas de outros gran-
des escritores do passado, ruínas que, sob a forma 
de pedras nos rins, causavam dores excruciantes na 
ruína que se tornou o seu corpo, antes tão cheio de 
vitalidade. Mesmo com a ajuda da jovem Marie de 
Gourmay na redação derradeira dos seus Ensaios, 
mesmo com o prestígio político intacto, agora na-
da disso adiantava porque, afinal de contas, Michel 
de Montaigne teve de decidir como lidar finalmente 
com a próxima ruína: a da morte.

Neste ponto, fica nítida a verdadeira revolução 
provocada pelos Ensaios na consciência moderna. 
Segundo Erich Auerbach, é um livro que trata com 
“espantosa concretude” da morte do seu próprio au-
tor, pois ele a pressente e a aguarda desde a primeira 
linha em que começou a escrevê-lo, desde o momen-
to em que decidiu gravar o seu desaparecimento na-
quela inscrição latina feita em 28 de fevereiro de 
1571. Agora, ele será a vítima (ou o experimento, 
dependendo do ponto de vista) da ruína fatal do úl-
timo acaso: o seu próprio fim. Mas faz isso, por incrí-
vel que pareça, com uma alegria indescritível. Aceita 
o fim como parte inevitável da vida que viveu sob a 
sombra do pesadelo do paradoxo. Os três tomos de-
finitivos do seu livro registram todo esse processo, 
no qual ele percebe, depois de tantos anos, que “não 
há ciência mais árdua do que a de saber viver natu-
ralmente; e a mais terrível das moléstias é o despre-
zo pela vida”. No descer da cortina, os Ensaios são 
a resposta definitiva de Michel de Montaigne à per-
gunta de Blanchot. Eles são o registro do seu próprio 
desaparecimento, o abandono final diante da própria 
morte — de resto, a tentativa final de todos nós, a 
que sempre nos orienta no percurso das nossas men-
tes náufragas, incapazes de aceitar a corrente natural 
dos mares. E esta é a única certeza que temos. 

Para Montaigne, 
mais do que a 
dependência a 
Deus, é a obediência 
a ele que determina 
a recuperação de 
uma harmonia 
entre o ser humano 
e a sua relação 
com o mundo.
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Teatro de
REVISTA
Raimundo Magalhães Júnior escreveu 
muito, mas sua obra ficcional é 
inverossímil, caricata e medíocre 

RODRIGO GURGEL | SÃO PAULO – SP 

O 
polígrafo Raimundo 
Magalhães Júnior, 
um dos signatários 
do Manifesto da Es-

querda Democrática — que deu 
origem ao Partido Socialista Bra-
sileiro, no qual se misturaram de 
antigetulistas a trotskistas —, 
atuou no jornalismo, na pro-
dução de estudos biográficos e 
no teatro. Neste, especializou-
-se numa dramaturgia menor, 
de recreio, que brilhou na noi-
te carioca entre as décadas de 
1930 e 1950, composta princi-
palmente de peças dedicadas ao 
teatro de revista, espetáculo em 
que músicas, esquetes e coreo-
grafias somavam-se para realizar 
a crítica bem-humorada e su-
perficial da vida brasileira. Pou-
co restou também do trabalho 
de Magalhães como jornalista, 
incluindo o que produziu pa-
ra jornalecos partidários, como 
A Batalha e A Esquerda. Ainda 
que suas traduções de Tennes-
see Williams tenham recebido 
elogios, o mesmo não aconteceu 
com várias adaptações, tratadas, 
algumas vezes, como “mutila-
ções”. Sua dívida com a cultu-
ra brasileira cresceu no decorrer 
do tempo, pois, apesar dos ideais 
socialistas, aceitou o trabalho de 
censor cinematográfico duran-
te a ditadura militar, na década 
de 1970 — incoerência, aliás, tí-
pica da esquerda, que jamais re-
cusa benesses do Estado, não 
importando a ideologia de plan-
tão. No que se refere ao trabalho 
de Magalhães como biógrafo de 
Machado de Assis, que ainda lhe 
assegura um lugar nas letras na-
cionais, isso talvez revele mais a 
falta da grande biografia macha-
diana, até hoje não escrita, do 
que a imprescindibilidade das 
suas conclusões. O tempo dirá.

Tais limites se refletem 
no segundo volume de contos 
do autor, Fuga, publicado em 
1936. O livrinho abre com a 
narrativa homônima, história su-
postamente aventurosa do pré-
-adolescente que, censurado pela 
avó, decide fugir de casa. A de-
dicatória do conto — “Em me-
mória de David Copperfield, de 

Charles Dickens, e de Jack, de 
Alphonse Daudet” — engana o 
leitor. O começo simples, a cons-
tatação, exposta de forma cla-
ra, de que “o desejo de fuga anda 
na cabeça de todos os meninos”, 
promete mas não entrega. Logo a 
seguir, antecedidas por exclama-
ções — “belas!” e “linda!” — que 
nada acrescentam às “bandei-
rinhas multicolores” e à “roupa 
bizarra e colorida dos jóqueis”, 
começam a surgir inverossimi-
lhanças: em alguma perdida ci-
dade no interior do Ceará, o 
narrador não só construiu, no 
quintal de sua casa, “um circo 
completo, com barras, trapézios, 
trampolim, tudo”, como provo-
cou, ao descuidar da segurança, 
a morte de um garoto trapezis-
ta que “arrebentou o pescoço es-
tupidamente” — e ninguém foi 
punido. Obedecendo ao sonho 
mirabolante de ser um jóquei fa-
moso, ele “ganha páreos de hon-
ra” nesse mesmo lugarejo, o que 
provocará as reprimendas da avó 
e sua fuga. Nosso megaempre-
sário e surpreendente cavaleiro 
consegue também caminhar lé-
guas e léguas, incluindo um lon-
go trecho de terreno pedregoso, 
sem sapatos, invencível mesmo 
depois de roçar o braço na “pior 
urtiga do mundo”. Só a fome e 
o menosprezo do fazendeiro que 
se recusa a acolhê-lo vergam sua 
obstinação, fazendo com que 
tome o caminho de volta, num 
comportamento típico das crian-
ças — mas não dos garotos que 
são megaempresários e jóqueis 
famosos. A raiva contra a avó se 
dissipa “de maneira quase mira-
culosa” — e demonstrando que 
todos os seus feitos mirabolantes 
esconderam do leitor uma perso-
nalidade superficial, incapaz de 
extrair dos fatos lição duradou-
ra, o narrador fecha o conto re-
cordando sua decisão de jamais 
acreditar na “generosidade desin-
teressada e nessa coisa que cha-
mam de solidariedade”.

Desencontro é a história do 
narrador-protagonista que se 
anuncia como pessoa sem rea-
ções, incapaz de fazer com que 
sua opinião prevaleça. Esse per-

O AUTOR

RAIMUNDO MAGALHÃES JÚNIOR

Nasceu em Ubajara (CE), em 12 
de fevereiro de 1907, e faleceu 
no Rio de Janeiro (RJ), RJ, em 12 
de dezembro de 1981. Fez seus 
estudos na cidade natal e em 
Campos, para onde se transferiu 
aos 17 anos. Lá se iniciou no 
jornalismo. Transfere-se para o 
Rio em 1930. Foi secretário de A 
Noite Ilustrada, fez parte do grupo 
fundador do Diário de Notícias 
e dirigiu outras publicações. 
Durante a ditadura getulista, 
autoexilou-se nos EUA. Como 
autor teatral, escreveu mais 
de duas dezenas de revistas, 
comédias e peças melodramáticas. 
Foi fundador e conselheiro do 
Serviço de Defesa do Direito 
Autoral. Obteve prêmios literários 
e deixou mais de trinta livros.

violento e insaciável da cidade de 
Taquara, termina caindo na ar-
madilha inteligente do sacristão, 
o marido chifrado. O melhor 
trecho é a descrição do lugarejo, 
em que o autor consegue superar 
a mera lista de características.

Caricato e medíocre
O teatro do grotesco — 

com uma ponta de Grand Gui-
nol — surge em A grande atração, 
história da decadência do homos-
sexual Bianchi, cantor lírico que 
não consegue papéis femininos 
na ópera, abandona o sonho do 
La Scala e torna-se travesti, até se 
transformar no domador dos ca-
chorrinhos Abelardo, Heloísa, 
Paulo, Virgínia e Eurico, nomes 
que o narrador irônico afirma 
serem “sugestões de leituras ro-
mânticas”. No circo decadente, 
Bianchi apaixona-se por Betanzo, 
homem dos “músculos de aço”, 
que, por falta de dinheiro, e ape-
sar do nojo, cede ao travesti. O 
final é mais que previsível: surge 
a uruguaia Berta Caballero para 
desequilibrar a relação — depois, 
o ciúme de Bianchi, que o leva a 
matar seu grande amor. História 
caricata e medíocre.

A inverossimilhança retor-
na em O crime de Bandú, na qual 
o “caboclinho mirrado, de cons-
tituição franzina e musculatura 
débil”, incapaz de qualquer tra-
balho braçal, vê-se desprezado 
por Patrocínio, “faceira morena”, 
que prefere o másculo Taturana. 
É o que basta para o protagonista 
adquirir “aspecto quase trágico” 
e assassinar, a facadas, o valen-
tão, dono de um punhal que “já 
tinha ido espiar o que nove pes-
soas haviam comido”. A histó-
ria é tão inconvincente, que o 
próprio narrador tenta justifi-
car a morte de Taturana, como 
se escrevesse um relatório poli-
cial: “A surpresa do ataque, pois 
não contava com reação tão ful-
minante, inibiu-o de qualquer 
movimento de defesa, deixando 
também estarrecidos os circuns-
tantes”. No final, claro, Patrocí-
nio apaixona-se por Bandú.

O sentenciado é outra des-
sas histórias inócuas, cujo méri-
to se resume a apresentar o Brasil 
arcaico, prevalecente até hoje, 
com seus 60 mil homicídios por 
ano, grande parte deles por mo-
tivos fúteis ou desconhecidos. 
Passou-se quase um século entre 
esse arremedo de conto e o pre-
sente — mas nada mudou.

Um hiperbólico bandido 
é o protagonista de O julgamen-
to de Policarpo Corisco, em que o 
sádico criminoso acaba derrota-
do por… uma insolação. A his-
torieta vale pelo final divertido. 

Os chavões do desgosto, 
do amor não correspondido e 
da jovem sonhadora que detes-
ta o próprio nome escorrem de 
Catidiana, história insignifican-
te da pobre Tudinha, que sonha-
va ser “Laura, Beatriz, Julieta, 
Margarida…”. Outro conjunto 
de obviedades forma Corpo fe-
chado, cuja descrição inicial se-
ria curiosa se Euclides da Cunha 
não tivesse, três décadas antes, 
esgotado o tema. Na trama fácil, 

Pedro Macambira transforma-se 
em Pedro Curador, enganando 
o povo com a cascavel da qual 
sempre extrai o veneno. É o des-
fecho mais previsível do livro.

A última narrativa, Rio Mo-
vido, acrescenta ao rol de defeitos 
uma incontrolável sanha pleo-
nástica. O narrador utiliza as pri-
meiras linhas para dar vida ao rio 
que, anualmente, durante as chu-
vas, mudava de curso. A analogia 
que se tenta construir é capen-
ga: “Parecia uma dessas mulhe-
res que se cansam depressa de 
um leito só. Uma dessas mulhe-
res que gostam de variar de leito 
pelo prazer das novidades”. Pou-
cas linhas depois, para reafirmar a 
“convulsão geológica”, o narrador 
insiste: “A terra ali apodrecera, 
como uma mandioca dentro de 
um charco. Não oferecia resistên-
cia. Amoldava-se aos caprichos 
do rio. O rio era dono e senhor 
da terra. Fazia dela o que quises-
se. Passava aqui, passava ali, pas-
sava acolá. Lambia terra do jeito 
que queria” — o que mostra co-
mo as redações do Enem podem 
não ser o fim do mundo. A his-
tória que se segue, de atração se-
xual, traição e duplo assassinato, 
é contada de forma verborrágica, 
com páginas repletas de informa-
ções desnecessárias. 

No final do volume, em 
que o editor reuniu elogios ao 
escritor, o filólogo Joaquim Ri-
beiro destrambelha: “Raimundo 
Magalhães Júnior, acima de no-
velista, é o escritor de estilo cheio 
de agudeza e de recursos privile-
giados. A sua prosa, além de es-
pontânea, vem sempre orvalhada 
e luminosa; lembra a verdura 
molhada de rocio nas manhãs 
claras”. Nada melhor do que a 
nefasta retórica nacional para 
provar minha tese: acabamos de 
analisar um ótimo autor do tea-
tro de revista. Nada mais. 

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, Sérgio Buarque de 
Holanda e Raízes do Brasil.

sonagem, arrastado pelas cir-
cunstâncias, mostra-se, contudo, 
valente quando quer; e luta pa-
ra enriquecer, trabalhando, nu-
ma região diamantífera, em local 
“insalubre, pantanoso, cheio de 
mosquitos”. A odisseia superfi-
cial leva nosso narrador de amo-
res infelizes a dezenas de escolhas 
erradas, da vida de seminarista ao 
convívio com bandidos e ao al-
coolismo — sempre por não obe-
decer a si próprio. Os motivos 
das reviravoltas e do seu compor-
tamento são apresentados com 
ligeireza, numa linguagem cor-
riqueira, à qual não faltam luga-
res-comuns ou imagens no pior 
estilo alencariano, como neste 
trecho, em que descreve Margari-
da, sua paixão: “E não era de flor 
só o nome que tinha. Era o ser 
também. Tão fresca, tão jovial, 
tão expansiva! Um canário em 
dia de verão não faz tanto alvoro-
ço junto ao ninho”. Chegando às 
reticências que fecham a narrati-
va, resta o desconforto de termos 
lido um melodrama negligente.

A usina trata de Clodoaldo, 
enganador profissional de uma 
cidadezinha, mas é crônica, tex-
tinho sem conflitos. O sino não 
se inscreve na mesma categoria 
apenas porque Tio Zeca, sedutor 
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tudo é narrativa
TÉRCIA MONTENEGRO

E
ntão houve aquela aula de polonês em que 
a professora pediu uma sentença com um 
verbo perfectivo que, conjugado no pre-
sente, tivesse valor de futuro. Eu sugeri o 

verbo “podróżować” (viajar), mas então a nauczyciel-
ka Magdalena Szymanska saiu-se com essa frase, de 
uma fulminante verdade filosófica: “Viajar não tem 
perfectivo, viajar não termina nunca”.

Respaldada pela sabedoria eslava, eu retomo o 
interminável tema — porque as experiências de estar 
em trânsito sempre me fascinaram. Há alguns anos 
inclusive publiquei Meu destino exótico, ebook dis-
ponível na Amazon, que condensa alguns aconteci-
mentos, dentre curiosos e cômicos, que fui colhendo 
pelo mundo. Uma série de circunstâncias, porém, 
fez com que do ano passado para cá eu me pusesse a 
refletir (e continuo nesse processo) a respeito de co-
modismo versus aventura.

O risco de cair no conforto da primeira opção 
quase me fez negar o gosto que tenho pelas explo-
rações imprevistas. Salvou-me desta incoerência Um 
bom par de sapatos e um caderno de anotações, 
coletânea de fragmentos escrita por Tchékhov sobre 
a viagem que ele realizou a Sacalina, ilha que recebia 
presos deportados. A motivação para a experiência 
foi, em grande parte, conduzida pelo “lado médico” 
do autor — mas a observação sensível, que transfor-
ma o visto em outra coisa, está o tempo inteiro neste 
livro. É o que prova que um escritor nunca deixa sua 
tentação estética, por mais que profissionalmente in-
cursione por outros territórios.

De modo mais direto: sobre as difíceis expedi-
ções, não posso me queixar de ter já sofrido cansa-
ço, se descubro, por exemplo, que Tchékhov saiu de 
Moscou em 21 de abril de 1890, para chegar a Sa-
calina somente em 11 de julho. Partiu de lá em 13 
de outubro, voltando para casa apenas em 9 de de-
zembro. Além de todo o desgaste do tempo de des-
locamento, enfrentou condições adversas até mesmo 
para um resistente russo: teve de andar em meio a 
lama e frio, usando botas de feltro, e em sua rotina 
com os prisioneiros só encontrou — como podemos 
imaginar — cenas degradantes de imundície e em-
botamento ou desespero.

As lições não param neste ponto. O desejo de 
observar, inspirado por uma pesquisa, num “elogio à 
experiência direta”, foi o que levou Tchékhov a sua 
viagem — que, dentre muitos ensinamentos, trouxe 
também a humildade de rever expectativas, perceber 
como relatos alheios ou leituras às vezes são comple-
tamente equivocados.

Um dos seus princípios, válido para qualquer 
coisa, era “não se deixar vencer pelas dificuldades 
iniciais e pelo medo do imprevisto”. E o outro: não 
planejar demais, sob pena de se privar do prazer — 
e da sabedoria — do Acaso. Um bom par de sapa-
tos é um livro essencial sobre coragem, do tipo que 
faz a gente se jogar sem paraquedas, para cair bem 
em cima do desejo.

Se entendemos, aliás, que a própria vida é pro-
cessada como viagem, a extensão do ensinamento de 
Tchékhov se amplia — e aqui preciso fazer uma cos-
tura com certo conhecimento acadêmico...

Já faz muito tempo que conheci a proposta 
de Lakoff e Johnson, no clássico Metáforas da vi-
da cotidiana — mas posso dizer que meu fascínio 
por ela continua intacto. Poucas vezes fiquei tão 
empolgada com uma teoria e, embora jamais te-
nha utilizado essa linha em nenhum trabalho espe-

VIAJAR 
NÃO ACABA 
NUNCA

cífico, quase todos os dias penso 
em como nós, humanos, somos 
moldados por estruturas men-
tais metafóricas e metonímicas, 
que nos condicionam a perceber 
de um modo particular. Claro 
que não poderia reduzir o traba-
lho dos pesquisadores nas pou-
cas linhas deste texto; portanto, 
sem qualquer tentativa resumi-
tiva, destaco somente o que me 
leva à reflexão de agora. 

Estamos habituados — 
dizem Lakoff e Johnson — a 
entender acontecimentos den-
tro de um padrão comparativo 
(ou metafórico, por compara-
ções implícitas). Assim, o tra-
jeto de um lugar a outro, com 
simultânea passagem de tempo 
e espaço, serve de paralelo ao 
percurso da própria existência. 
Cognitivamente, somos levados 
a compreender que A VIDA É 
UMA VIAGEM, estrutura que 
justifica uma série de expres-
sões, do tipo “Ele partiu”, para 
se referir à morte, ou “Quando 
o bebê chega?”, para indagar so-
bre um nascimento.

Ora, mas a vida não ape-
nas poderia ser compreendida 
em seus limites e abrangência, 

mas também em suas aventuras ou peripécias, dentro do 
esquema de uma viagem. Tal ponto já foi diversamente 
explorado, por inúmeros artistas, poetas, cineastas — e, 
embora sejamos da opinião de que uma biografia jamais 
pode ser, na sua inteireza, narrada (vejam a propósito 
nosso artigo Verlaine e seu fantasma, na edição de núme-
ro 197 deste Rascunho), enxergamos, óbvio, que ela é 
composta à maneira de uma narração. 

A sequencialidade, as ações lineares, o retorno de 
leitmotiv, a presença de personagens em variados papéis, 
os cenários, os momentos de clímax, até mesmo as di-
gressões... tudo parece “combinar” com os ingredientes 
de um romance, nem sempre longo ou interessante — e, 
claro, não obrigatoriamente sensato. Mas, por mais van-
guardistas que sejam as experiências de errância de um 
personagem em sua narrativa, digamos, real, o fio con-
dutor, ou o eixo de sua história, será inevitável, com um 
começo no nascimento e um final na morte.

Talvez pela tentativa de quebrar o possível neste 
padrão aprisionante (ou seja, tudo o que não for chegada 
e partida, os extremos deste esquema), às vezes nos esfor-
çamos por fazer do caminho vital uma coisa singular, ir-
repetível, que vale o registro. É como diz Vila-Matas, em 
Não há lugar para a lógica em Kassel: “tive a impressão 
de estar vivendo mais uma vez o começo de uma viagem 
que poderia acabar transformando-se em um relato es-
crito no qual, como era comum, mesclaria a perplexida-
de e a vida em suspenso para descrever o mundo como 
um lugar absurdo aonde se chegava através de um convi-
te muito extravagante”.

E através do texto se pode sentir — como quando 
se encontra o verbo exato — que podróżuję, de fato, ja-
mais acaba!  

Ilustração: Valdir Heitkoeter
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No limite do real
O fantástico permeia os nove contos que compõem 
Sr. Bergier & outras histórias, de Anderson Fonseca

CLAYTON DE SOUZA | SÃO PAULO – SP

S
e nos empenharmos 
em observar o qua-
dro contemporâneo da 
pro  dução literária, cer-

tamente, no tocante à prosa, o 
elemento fantástico avultará com 
relevância, seja numa verten-
te em que o extraordinário (no 
sentido original da palavra) se 
mescla ao comum, ao real, e se 
“normaliza”, seja em outra mo-
dalidade mais agressiva, onde 
o “bizarro” subverte o real até o 
ponto em que este acaba se tor-
nando mero detalhe na conjun-
tura narrativa. Conquanto este 
ponto seja passível de discussão, 
parece razoável enxergar uma 
grande distância conceitual en-
tre Kafka e nosso Nelson de Oli-
veira, por exemplo.

Resta especular o papel 
que esse elemento estético, isto 
é, o fantástico, assume em nosso 
século; se a crítica, de modo ge-
ral, vê plena justificação estética 
e contextual no absurdo narrati-
vo que Kafka concebia em suas 
obras, num cenário histórico de 
desolação deixado pela Primei-
ra Guerra Mundial (que ense-
jou também o niilismo dadaísta 
e a “deformação melancólica” do 
expressionismo), como enten-
der o fantástico numa era como 
a atual, de liquidez dos valores 
e globalização voraz? Seria mera 
convenção literária ou a expres-
são artística incontornável dessa 
mesma época? O tempo (e o dis-
tanciamento crítico que ele pro-
picia) poderá dizer.

Uma das obras que pode-
rão servir de base para um escru-
tínio a respeito é Sr. Bergier & 
outras histórias, terceiro livro 
de contos de Anderson Fonseca.

O espelho (e o reverso)
O fantástico é presença 

que permeia os nove contos que 
compõem essas breves oitenta 
páginas de uma escrita compacta 
e fluente, mesmo que em alguns 
poucos contos (O bibliotecário 
e Pétala, por exemplo) se mani-
feste de forma nuançada, mais 
próximo a um insight; contudo, 
mesmo em tais casos, o absurdo 
está ali, sorrateiro, ora na perple-
xidade de um trabalhador que 
ignorava o não-sentido de seu 
ofício para si mesmo (O biblio-
tecário), ora na figura da mor-
te transfigurada em uma pétala 
que, suave, leva a vida de uma 
senhora septuagenária adorme-
cida em uma poltrona (Pétala).

Em tais e outros casos, 
a realidade se deixa tocar pelo 
inusitado, concebido pelo au-
tor como uma chave possível de 
compreensão da realidade, na 
maior parte dos casos; em ou-
tros, o “toque” acima mencio-
nado e seus efeitos são um fim 
em si mesmo, sem maiores pre-
tensões filosóficas (é o caso do 
conto O presente de Evaristo, que 
sintomaticamente ressoa ecos de 
Poe). Chama a atenção as fre-
quentes menções à Bíblia pre-
sentes como um interlúdio a 
alguns contos: esses excertos, 
que se entrelaçam com o ma-
terial ficcional de natureza di-
versa (no caso de A máquina, 
científica, a título de exemplo) 
produzem um efeito quase míti-
co a essas fábulas. Em todo o ca-
so, sempre interessante.

Em Sr. Bergier, conto ini-
cial do livro, percebe-se um 
autor em diálogo com suas re-
ferências (marcadamente o ar-
gentino Borges) na história do 
cientista contemporâneo a New-
ton que libera do espelho seu re-
flexo que, paulatinamente, quase 
como um Dorian Gray às aves-
sas, vai “absorvendo” sua vitali-
dade e vida até que o “original” 
se desvaneça, deixando de existir. 
A temática do espelho e seu re-
verso, desde Machado de Assis e 
Guimarães Rosa, é bem conheci-
da na literatura, mas a chave aqui 
parece ser Borges, embora Sr. 
Bergier flua menos especulativo; 
entrevê-se em sua textura narra-
tiva, como na própria concepção 
do “duplo”, mais do Edgar Alan 
Poe de William Wilson.

O já mencionado O pre-
sente de Evaristo corrobora tal 
impressão — a história de um 
vendedor de animais desfigura-
do por corvos que na noite na-
talina presenteia seus desafetos 
com um “agrado” singular — 
bem como os contos A máquina 
e O sonho, em que a questão do 
duplo — o eu e o outro eu — é 
desenvolvida diversamente, com 
nuances expressivas.

Aliás, ambas as histórias 
são representativas de um ele-
mento adicional neste volume de 
contos: a ciência enquanto even-
to extraordinário, quase seu eixo 
temático. Dos experimentos do 
Sr. Bergier à máquina de suspen-
são temporal de A máquina, é 
notório que esse fator temático é 
também o gatilho que impulsio-
na o fantástico na narrativa: 

TRECHO

Anderson Fonseca

— Esta noite sonharei um sonho 
inevitável. Sonharei que diante 
de mim, nesta sala, estará 
outro eu. Ele estará sentado 
onde estou. Saberei que ele é eu 
porque o sonho me dirá e não 
porque reconhecerei seu rosto (no 
sonho o rosto é uma sombra).

O AUTOR

ANDERSON FONSECA

Nasceu no Rio de Janeiro em 1981. 
Mudou-se para o Ceará em 2011. 
É autor dos livros de contos O que 
eu disse ao general (2014) e Notas 
de Pensamento Incomuns (2011).

— O espelho de seu relógio está rachado 
na linha do meio-dia, o que por si é intrigan-
te. Se você observar, há de notar que esta ra-
chadura não se assemelha a uma linha, mas a 
um rasgo sutil na substância da realidade (...)

— Suas observações parecem coerentes, 
doutor. Mas não está claro para mim aonde 
pretende chegar com estas colocações.

— Fargo, acredito que você é uma pa-
ridade temporal do meu auxiliar morto. E 
justamente por isto há um desequilíbrio na 
função do tempo que precisa ser corrigido.

— E a solução seria a minha morte.

Já em outros casos, como em The New 
York Times, da conjunção de fatores surge o 
inusitado: dois minutos de atraso na entre-
ga do jornal e duas versões do exemplar de-
sencadeiam um cataclismo inesperado na 
bolsa de valores. O conto torna patente o 
quanto o mundo está alicerçado em funda-
mentos frágeis, e mesmo a viga angular que 
no caso sustenta o complexo maquinário 
econômico neoliberal, elaborado para não 
ser entendido, cede facilmente ao mais leve 
sopro, tal um castelo de cartas.

Diante de um equilíbrio tão tênue en-
tre caos e solidez das instituições, que não 
deixam de exercer seu poder opressivo sobre 
os homens, qual seria o custo desse processo 
para as consciências deles e suas vidas? No 
conto Loja 203, o leitor pode antever a res-
posta para tal questão ao se deparar com as 
consequências que uma demissão em mas-
sa numa loja de eletrodomésticos provoca 
para onze funcionários. No entanto, a ex-
pressividade desse conto advém das opções 
estéticas de Anderson Fonseca que trans-
forma o incidente em uma mera notícia de 
jornal, cristalizada no tempo e tornada ba-
nal em meio ao fluxo de informações que 
bombardeia o homem comum e “anestesia-
do”; dessa forma, não provocaria realmente 
nada de muito relevo ao militar que a lê ou 
ao seu barbeiro, que o atende.

A pièce de résistance da narrativa é seu 
desfecho:

Gilberto que não sabia e nem era capaz 
de imaginar a vida desmanchar-se num grão 
de pólen, depois de ler a manchete, entregou o 
jornal a Francisco e disse: — Jogue no lixo. E 
Francisco que entendia a vida somente como 
uma sucessão de cortes, obedeceu ao amigo.

O conjunto, assim, ganha unidade ao 
enfocar a tensão existente entre o caos e a 
ordem, entre a vida em sua rígida compos-
tura rotineira e sua súbita e surpreendente 
supressão.

Escrita enxuta
Anderson Fonseca encaminha sua 

narrativa com uma escrita concentra-
da e enxuta. Sua prosa dosa as metáforas 
e faz um uso idiossincrático das vírgulas; 
no campo da estrutura narrativa, algu-
mas recorrências são observáveis, como o 
adiantamento do clímax da fábula (o des-
vanecimento do Sr. Bergier; a constatação 
perplexa do bibliotecário etc.) para o início 
dela, desenvolvendo após, paulatinamente, 
as causas que motivaram o ocorrido.

Em suma, o conjunto proporciona 
agradável e fluente leitura.

A edição da Penalux é, de modo ge-
ral, bem cuidada (em seu aspecto gráfico, 
sobretudo). Contudo, há alguns deslizes 
de revisão: “Quem sabe senão é o demô-
nio querendo afastar-me de Deus?”, “Meu 
silêncio foi à resposta como também foi o 
princípio de um medo”.

Tais ocorrências, porém, são escassas e 
não desmerecem a obra. Sr. Bergier & ou-
tras histórias é leitura invulgar e seus pre-
dicados correspondem às ânsias do leitor 
amante de agradável entretenimento. 

Sr. Bergier & outras histórias

ANDERSON FONSECA
Penalux
88 págs.
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Operário 
da ruína
A poesia de Augusto dos Anjos utiliza 
as duras engrenagens da ciência para 
escancarar de coisas minúsculas a abismos 

RAFAEL ZACCA | RIO DE JANEIRO – RJ

N
o exílio, entre 1974 
e 1975, às véspe-
ras de compor o seu 
Poema sujo, Fer-

reira Gullar escreveu Augusto 
dos Anjos ou Vida e morte nor-
destina. O ensaio integra a edi-
ção de Toda poesia de Augusto 
dos Anjos, e, nele, o poeta ma-
ranhense discursa sobre uma es-
pécie de guinada material ou 
concreta representada por escri-
tores cujas experiências literárias 
e/ou de vida são inseparáveis do 
Nordeste ou do sertão. É assim 
que Gullar mobiliza um texto 
em que convivem as formas li-
terárias do mineiro Guimarães 
Rosa (e do Grande sertão), do 
fluminense Euclides da Cunha 
(com Os sertões), do alagoano 
Graciliano Ramos (Infância), 
do pernambucano João Cabral 
de Melo Neto (principalmente 
com Morte e vida Severina) e 
do paraibano Augusto dos An-
jos (com Eu).

Para Gullar, o que une es-
sas obras, por questões aparen-
tes ou de fundo, é a legião dos 
vencidos que se amontoa, tanto 
nos cemitérios de João Cabral, 
quanto debaixo da terra teste-
munhada por Euclides da Cunha 
quando do massacre da popu-
lação do Arraial de Canudos da 
recém-proclamada república bra -
sileira (desde cedo acostumada 
à truculência militar, naqueles 
tempos como neste). Se a poe-
sia “moderna” poderia ser ca-
racterizada como um abandono 
progressivo da poesia temática e 
abstrata das ideias higiênicas, is-
to é, do fazer apartado da lama 
suja do todo circunstancial, o 
texto destes escritores se aproxi-
maria do programa moderno na 
medida em que não deixaria de 
se demorar sobre os elementos 
abjetos ou repulsivos.

É isto, talvez, o que pos-
sibilita que João Cabral, em O 
cão sem plumas, não apenas 
descreva, como opere com o 
ritmo “[d]o olho paralítico/ da 
lama”. No entanto, se há qual-
quer estagnação e demora nos 
versos cabralinos, em Augus-
tos dos Anjos, segundo Manuel 
Bandeira, “só há calma nos pri-
meiros versos”. É que, à tran-
quila enunciação de localidade, 
situação ou identificação (é o 
que parece suceder, por exem-
plo, em Psicologia de um ven-
cido: “Eu, filho do carbono e 
do amoníaco”), sucede o caos 
das afecções tristes e do azar 
(“Monstro de escuridão e ru-
tilância,/ Sofro, desde a epigê-
nese da infância,/ A influência 
má dos signos do zodíaco”). Es-
ta espécie de “crispação de de-
mônio torturado” que, segundo 
Órris Soares, Augusto trazia nos 
lábios, forçava uma desconti-
nuidade bastante específica: 
se em João Cabral, ela se da-
va entre o olho e o tempo, em 
Augusto dos Anjos, desmem-
bram-se língua e ideia, como o 
denuncia o poema A ideia:

E se o poeta sente a língua paralítica diante 
da límpida ideia, é porque, segundo as “Cismas 
do destino”, “Tal uma horda de cães famintos,/ 
Atravessando uma estação deserta,/ Uivava den-
tro do eu, com a boca aberta,/ A matilha espanta-
da dos instintos”. A correção de “mim” por “eu” 
no verso de Augusto — um verso anterior à se-
mana de 22 e à Guerra Mundial (Augusto mor-
reu em 1914) — testemunha a disjunção entre 
espírito e matéria no poeta, o que resulta em uma 
produção desvairada de imagens, percebida por 
Houaiss como uso da técnica de enumeração 
caótica. “Eu” e “mim” se separam, possibilitando 
dois níveis de afecção pelas imagens, um tátil e 
outro ótico. Um sentimental, outro contempla-
tivo. Eles se encarnam em Augusto — este poeta 
das “vísceras vulgares” que sistematiza “soluçan-
do, o Inferno” — como exibição de um mundo 
cruel e decadente e como revolta contra ele.

Esta dupla atitude do poeta cindido é sinte-
tizada nas múltiplas imagens do escarro e do cus-
pe, que atravessam os famosos Versos íntimos (“O 
beijo, amigo, é a véspera do escarro”), mas que 
talvez se exiba juntamente com a sua justificativa 
em As cismas do destino:

Escarrar de um abismo noutro abismo,
Mandando ao Céu o fumo de um cigarro,
Há mais filosofia neste escarro
Do que em toda a moral do cristianismo!

Porque, se no orbe oval que os meus pés tocam
Eu não deixasse o meu cuspo carrasco,
Jamais exprimiria o acérrimo asco
Que os canalhas do mundo me provocam!

Lirismo e ciência
Essa cisão do espírito e da matéria foi sen-

tida por Anatol Rosenfeld como uma espécie de 
“unidade dialética” entre lirismo e ciência. Talvez 
seja esta a marca de Augusto dos Anjos: ter in-
troduzido em sua poesia — a meio caminho do 
parnasianismo, a meio caminho do simbolismo 
— as duras engrenagens da ciência que lhe foi 
contemporânea. Rosenfeld fala de uma espécie 
de “sedução dir-se-ia erótica que sobre ele [Au-
gusto dos Anjos] exercem os termos científicos”. 
Para Gullar, um dado situacional e prosaico, on-
de se “revela, por trás desses elementos aparentes” 
uma “realidade doméstica, familiar e provincia-
na”. Para Rosenfeld, trata-se de uma “exogamia 
linguística” que “recorre ao termo especializa-
do precisamente em consequência da sua artifi-
cialidade esotérica, um elemento alienígena que 
revela, através da sua alienação radical e sem con-
cessões, a alienação encoberta da língua histórica 
que, em determinado momento, já não exprime 
a ‘coisa’ e, atrasada, se alheia dos significados em 
plena revolução”.

Cotidiano ou extemporâneo, outro ele-
mento pode redimir as explicações aparentemen-
te excludentes de Gullar e Rosenfeld a propósito 

O AUTOR

AUGUSTO DOS ANJOS

Nasceu em Engenho do Pau 
d’Arco (PB). Morreu em 1914, 
aos 30 anos de idade, deixando 
uma única obra, Eu, e diversos 
poemas não editados em livro. 

do vocabulário mobilizado por Augusto. Trata-
-se daquilo que o poeta paraibano chamou de 
“forma vermicular”, uma espécie de produção 
por semelhança ao verme, este “operário das 
ruínas/ Que o sangue podre das carnificinas/ 
Come, e à vida em geral declara guerra”. Em 
sua poesia de extremos, que estuda coisas tão 
minúsculas como a anatomia da ruga e escuta 
outras grandiosas como as vozes do abismo e do 
destino, há ao menos um termo médio: a mor-
tificação absoluta pelo verso. Se, em sua poesia, 
o mundo se divide em vencedores e vencidos, o 
poeta reconhece nele mesmo “coberto de des-
graças,/ O resultado de bilhões de raças/ Que 
há muitos anos desapareceram”. A morte é uma 
obsessão de Augusto pelo poder que encerra de 
nivelamento por baixo, e por isso seus versos 
são como vermes que operam a ruína em tudo 
o que tocam. Por isso, também, Augusto pode 
ver o seu tempo como uma carne em que seus 
versos colocam ovos — a enumeração caóti-
ca é a proliferação verminosa consequente não 
apenas da “técnica”, como também da visão de 
mundo de Augusto. No poema Deus-verme um 
nome secreto para Eu se anuncia: “Verme — é o 
seu nome obscuro de batismo”.

A morte nivela os extremos: ela opera co-
mo meio ambiente universal. Por isso também o 
amor só se mostra com força diante dos cadá-
veres apodrecidos, como nos tercetos dedicados 
ao pai morto, e naqueles dedicados ao filho, 
respectivamente:

Amo meu Pai na atômica desordem
Entre as bocas necrófagas que o mordem
E a terra infecta que lhe cobre os rins

e:

Porção de minha plásmica substância,
Em que lugar irás passar a infância,
Tragicamente anônimo, a feder?!
 
Sobre estes versos, Gullar comenta que 

“é como se a poesia tivesse que descer ao mais 
sórdido da miséria humana para, aí, iluminá-
-la”. Aqui, como em O cão sem plumas, de 
João Cabral, a poesia aparece como uma es-
pécie de resistência, ou ainda, uma insistência 
em sustentar o olhar diante da tragédia huma-
na. Augusto dos Anjos se converte em operá-
rio da ruína: como verme, sintetiza a imagem 
daquele que empresta para outro a sua força de 
trabalho, subjugado; e também a da cidade sa-
queada, triste memória da interrupção de um 
povo. Em Viagem de um vencido uma estrofe 
serve de epitáfio crítico para o poeta:

(...) naquela noite de ânsia e inferno,
Eu fora, alheio ao mundanário ruído,
A maior expressão do homem vencido
Diante da sombra do Mistério Eterno! 

Toda poesia

AUGUSTO DOS ANJOS
José Olympio
317 págs.

[A ideia] Quebra a força centrípeta que a amarra,
Mas, de repente, e quase morta, esbarra
No molambo da língua paralítica!
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A longa
distância

Pesquisadora aborda a dificuldade de 
os autores africanos encontrarem 

espaço no mercado editorial brasileiro

LARISSA LISBOA | SÃO PAULO – SP

A
o perguntar aos lei-
tores brasileiros, 
fre    quentadores de bi -
bli  o    tecas públicas ou 

de grandes livrarias, quais são os 
au  to  res africanos que eles já le-
ram ou conhecem, dois nomes 
são sempre citados, Chimaman-
da Adichie e Mia Couto.

Chimamanda Ngozi Adi-
chie é uma escritora nigeriana 
que vive nos Estados Unidos. 
Seus livros fazem parte do que 
se convencionou chamar de li-
teraturas da diáspora, escritores 
que escrevem sobre os seus paí-
ses de origem, embora estejam 
em outros espaços. O caso parti-
cular de Chimamanda chama a 
atenção do leitor brasileiro não 
apenas por ser uma escritora da 
diáspora e que faz muito sucesso 
em diversos países, mas também 
pelos temas escolhidos por ela, 
como o feminismo, a exemplo 
do livro Sejamos todos femi-
nistas, publicado em 2015, pela 
Companhia das Letras, reflexo 
da discussão em alta no Brasil e, 
consequentemente, no interesse 
das editoras por essas publica-
ções, o que é muito positivo. 

Já Mia Couto, escritor 
moçambicano, é o maior no-
me africano de língua portu-
guesa publicado no Brasil. São 
muitos os livros dele no merca-
do brasileiro, além de inúme-
ras participações do escritor em 
eventos literários. O sucesso é 
tamanho que hoje seus textos 
reverberam em muitos estudos 
e leitores pelo país.

Contudo, se pensarmos 
para além desses dois escritores, 
quais seriam os outros nomes 
africanos que mais se destacam? 
A resposta carrega uma série de 
outras perguntas: Por que exis-
te no mercado editorial brasi-
leiro uma névoa encobrindo 
esses escritores? Por que poucos 
são os textos publicados pelas 
editoras brasileiras, ainda que 
já exista uma literatura conso-
lidada no continente africano? 
Qual seria a razão do desinte-
resse editorial, invisibilizando 
essas literaturas no Brasil?

A história do mercado 
editorial brasileiro com as lite-
raturas africanas se inicia na dé-
cada de 1970, com a corajosa 
tarefa das editoras Ática e Nova 
Fronteira em oferecer aos leito-
res brasileiros romances, contos, 
crônicas e poesias dos escrito-
res de diversos países africanos. 
Esse pioneirismo ainda traz re-
sultados frutíferos, visto que, 
muitos desses artistas foram pu-
blicados apenas por essas edi-
toras. Assim, o leitor brasileiro 
ainda hoje só tem acesso aos 
textos graças a esses materiais. 

Em relação às literatu-
ras africanas de língua portu-
guesa, no campo acadêmico, 
alguns professores também fo-
ram pioneiros na inserção de 
muitas obras no currículo dos 
cursos de licenciatura, resul-
tando na maior difusão dessas 
literaturas. Todavia, se atual-
mente há um espaço consolida-
do na crítica literária brasileira, 
a exemplo de centro de estu-

dos, programas de pós-gradua-
ção e inúmeros pesquisadores, 
infelizmente essas conquistas 
não caminham lado a lado com 
o mercado editorial.

Difícil acesso
O trabalho com as lite-

raturas africanas requer muito 
empenho, visto que há sempre 
alguma importante obra não li-
da, pela dificuldade de acesso a 
ela, ou mesmo uma disserta-
ção ou tese elaborada a partir 
de cópias, porque o texto ori -
ginal não fora publicado no 
país e poucos têm acesso. Ade-
mais, são os poucos professo-
res, aque  les que iniciaram os 
caminhos pedregosos dessas li-
teraturas no país, que têm ain-
da a tarefa de difundir esses 

Os raros livros africanos 
publicados no Brasil resultam 
em poucos leitores dessas litera-
turas e, consequentemente, no 
desconhecimento e preconcei-
to sobre o continente. E, assim, 
a triste constatação ainda muito 
presente no imaginário do bra-
sileiro sobre a África: o lugar 
da miséria, da corrupção e das 
grandes epidemias, ou a exalta-
ção romântica de um continen-
te mítico, onde tudo tem a ver 
com a natureza exuberante, os 
mitos, a oralidade e as ancestra-
lidades, fruto do essencialismo 
e da invisibilidade das diversi-
dades de suas histórias, nações 
e desenvolvimentos, afinal, não 
existe uma África, mas Áfricas, a 
pluralidade que ainda precisa ser 
descoberta pelos brasileiros.

Mas é preciso reiterar, 
mesmo que o caminho seja pe-
dregoso, ele nos leva a algum 
lugar. É notório que houve algu-
mas conquistas no Brasil, co  mo 
a Lei 10.639/03, que propõe a 
obrigatoriedade do ensino de 
história e culturas afro-brasilei-
ras e africanas no currículo es-
colar básico. Como resultado, é 
possível encontrar alguns textos 
africanos nas escolas públicas, 
cursos de especialização e aper-
feiçoamento aos professores das 
redes e maior interesse dessas 
literaturas. Além disso, a feliz 
notícia de dois livros africanos 
de língua portuguesa nos gran-
des vestibulares do Brasil, Ma-
yombé, do angolano Pe  pe  tela, 
na Fuvest, e Terra sonâm  bula, 
de Mia Couto, na Unicamp, 
atua  lizando os currículos do en -
sino médio. 

Além dessas conquistas, é 
possível encontrar algumas edi-
toras que têm trabalhado na di-
fusão dessas literaturas como 
forma de suprir essas demandas, 
a exemplo das editoras Nandya-
la e Pallas, além de outras que, 
assim como o protagonismo da 
Ática e Nova Fronteira, também 
constroem coleções com alguns 
escritores africanos. 

Todavia, ainda existem 
muitas pedras no caminho das 
literaturas africanas no Brasil. 
O avanço da Lei 10.639/03 só 
será efetivo se as novas gestões 
compreenderem a importância 
desses países para a história do 
nosso próprio país. E é preciso 
ir além das leis, que professores, 
pesquisadores, estudantes, ar-
tistas, editores e leitores sejam 
agentes nessas construções. Só 
assim o mercado editorial bra-
sileiro se abrirá cada vez mais 
para essas literaturas e, no futu-
ro, possamos ter acesso a outras 
histórias que ainda esperam ser 
descobertas. 

LARISSA LISBOA

É formada em Letras pela Unicamp, 
especialista em Educação para as 
relações Étnico-raciais pela UFSCar, 
mestra em Estudos Literários pela 
UFSCar. Atualmente, é doutoranda em 
Estudos Comparados de Literaturas de 
Língua Portuguesa na USP.

materiais, levando em conta o 
descaso e desinteresse do mer-
cado editorial brasileiro.

Quando essas questões 
são levantadas para os escritores 
africanos que vêm ao Brasil, o 
discurso é consoante, trazendo 
um dado ainda mais alarmante, 
a maioria publicando seus livros 
em outros continentes, pela es-
cassez de um mercado editorial 
em muitos países africanos. In-
felizmente, essa situação ainda 
é recorrente, como trouxe o es-
critor guineense Ernesto Dabó, 
importante figura no país, que 
veio ao Brasil para lançar o li-
vro de poemas Mar misto, pu-
blicado por conta própria e com 
uma pequena tiragem, pois ain-
da não havia conseguido ne-
nhuma editora.

Ilustração: Kleverson Mariano
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fora de sequência
FERNANDO MONTEIRO

O 
meio acadêmico nor -
te-americano há mui -
to se preocupa com 
o declínio da leitura 

mesmo nos melhores “ambien-
tes” da superpotência (que já não 
é tão superpotência assim).

Essa preocupação é um da-
do relevante porque o mercado 
editorial deles era de uma pujan-
ça invejável. Cem mil, duzentos 
mil exemplares de livros até de 
jovens escritores desconhecidos 
— como um William Goyen, ao 
estrear com o maravilhoso The 
house of Breath — não eram 
raras num meio em que narra-
dores talentosos como Ernest 
Hemingway (mesmo antes do 
prêmio Nobel, está claro) faziam 
grandes fortunas com direitos 
autorais de tiragens em edições 
capa dura e pocket, passando 
eventualmente, depois, para a 
cessão dos direitos de adaptação 
cinematográfica etc. (o que só 
fazia aumentar as vendas nas li-
vrarias de vitrines cheias da nova 
capa muitas vezes estampando 
alguma cena do filme respectivo 
já lançado por Hollywood etc.). 

Bem, era um largo, prós-
pero, pujante negócio — lá —, 
acho que todo mundo bem po-
de imaginar, até pela lenda de 
agentes literários e/ou editores 
como Max Perkins e outros, sem 
falar de casas do porte de Knopf, 
Ballantine, Random House e 
inúmeras outras. 

Essa cadeia do negócio do 
livro ianque, no que diz respei-
to aos velhos hábitos de leitura 
dos americanos, está em fran-
co declínio — pelo menos em 
comparação com o já é conside-
rada ultrapassada “Idade de Ou-
ro” — e o dados recolhidos nas 
últimas décadas sinalizam para 
a queda numa planície tão rasa 
que começou a assustar estudio-
sos preocupados com a cultura 
em tempos de Bush, Obama e 
(agora) Trump.

Um dos americanos mais 
angustiados com as perspecti-
vas da leitura nos EUA é Caleb 
Craig, colunista na New Yorker, 
que escreveu Twilight of the books 
(“O crepúsculo do livro”), orien-
tado pela pergunta sobre como 
será a vida se as pessoas deixarem 
de ler, segundo a séria constata-
ção de um estudo a apontar pa-
ra um forte declínio da leitura de 
obras literárias no país.

A coisa é mais grave do 
que parece à primeira vista. O 
que o jornalista americano quer 
ressaltar é que o declínio da lei-
tura atinge, como um todo, a 
sociedade dos EUA. Sua afirma-

NA ZONA CREPUSCULAR 
DA LEITURA (EUA)

emprego, baixos salários e pou-
cas oportunidades de crescimen-
to profissional”.

No que tange à impren-
sa escrita, a realidade não é dife-
rente. Em janeiro de 1994, 49% 
dos entrevistados disseram ao 
Pew Research Center for the Peo-
ple and the Press que haviam li-
do um jornal no dia anterior; 
em 2006, esse número caiu pa-
ra 43%. Quanto aos livros, estão 
com as vendas mais do que es-
tagnadas: estão em franco declí-
nio. Conforme o Book Industry 
Study Group, as vendas de livros 
caíram de 8,27 livros por pessoa 
em 2001, para 5,93 em 2015. O 
indicador mais grave, porém, é 
que os americanos não estão só 
perdendo o gosto pela leitura, 
mas também a capacidade de ler.

O problema, porém, não 
parece ser exclusivamente ameri-
cano. É o que informa o colunista 
da New Yorker. Ele cita dados re-
lativos à Holanda mostrando que 
a televisão e outras mídias estão 
reduzindo o tempo dedicado à 
leitura no que diz respeito a todas 
as gerações. Craig afirma: “Esta-
mos lendo menos à medida que 
envelhecemos, e lemos menos do 
que o faziam as pessoas da nossa 
idade há dez ou vinte anos”.

Talvez para atenuar um 
pouco o estrago que causa com 
seu relato desolador para leitores 
como nós, que ainda acreditamos 
na leitura — chegamos mesmo a 
imaginar que seja possível viver 
de escrever para outros lerem —, 
Craig assinala: “Não há razão pa-
ra imaginar que a leitura e a escri-
ta estão prestes a se extinguirem, 
mas alguns sociólogos especu-
lam que a leitura do livro por pra-
zer será, um dia, uma província 
de uma ‘classe de leitura’ especial 

— mais ou menos como foi, an-
tes do advento da cultura de mas-
sa, na segunda metade do século 
19”. Em resumo, a leitura literá-
ria será, brevemente, um hábito 
arcaico ou exótico.

Adendo
É necessário lembrar, en-

tretanto, que a prática, em si, da 
escrita — literária e não literária 
— está encontrando na Internet 
uma espécie de mola propulsora 
ora levando ao beco (quase) sem 
saída das chamadas “redes so-
ciais”, nas quais a maioria só es-
cuta, aparentemente, aquilo que 
“confirma” seus pontos de vista 
(sólidos ou não) ou, então, de-
blatera como um louco ameaça-
do num hospício, com uma faca 
na mão (para lembrar a imagem 
de Tarkovski).

Por outro lado, editoras 
independentes e\ou “alternati-
vas” surgiram, nas últimas déca-
das, para contrabalançar o jogo 
de cartas marcadas — frequente-
mente — das chamadas “grandes 
editoras”. Aqui no Brasil, eu faço 
questão de citar uma editora “pe-
quena” que está, neste momento, 
levando vitoriosamente a sua fir-
me independência para o domí-
nio das “médias”, ganhando um 
novo status sem perder suas belas 
características “out-Market” etc., 
que é a Confraria do Vento. Ou-
tra é a Nephelibata, ainda mais 
radical num artesanato que en-
volve pessoalmente o seu editor 
— Camilo Prado — com cada 
livro saído do forno sob o lema 
“do raro autor para o raro leitor”. 
Parabéns para ambas, respectiva-
mente no Rio e em Santa Cata-
rina, seus Estados de “levitação” 
acima da vulgaridade editorial 
digamos que triunfante. 

Ilustração: Bruno Schier

ção se baseia em dados estatísti-
cos relativos à questão da leitura, 
levantados por vários institu-
tos de pesquisas: em 1937, 29% 
dos americanos disseram ao Gal-
lup que estavam lendo um livro. 
Em 1955, esse número caiu pa-
ra 17%. Em 1978, os pesqui-
sadores mudaram o teor das 
perguntas e obtiveram a seguin-
te resposta: 55% dos entrevis-
tados haviam lido um livro nos 
últimos seis meses. Entre 1998 
e 2002 as perguntaram se torna-
ram ainda mais vagas; 70% dos 
entrevistados haviam lido um 
romance, um conto, um poe-
ma, uma peça de teatro nos úl-
timos doze meses. Em agosto de 
2007, 73% haviam lido algum 
tipo de livro, não excluídos aque-
les que são lidos para a confecção 
de trabalhos escolares. E observa 
Craig: “se não lermos nas entre-
linhas, seremos tentados a pensar 
que a leitura está em alta”. Ledo-
-e-Ivo engano, como veremos.

Baseado em dados mais de-
talhados levantados pelo Census 
Bureau and the National En-
dowment for the Arts, que, des-
de 1982, entrevista milhares de 
americanos sobre hábitos de lei-
tura, Craig informa que o qua-
dro anualizado dos números é 
desanimador (“dispiriting”): em 
1982, 56,9% dos americanos ha-
viam lido uma obra literária nos 
últimos doze meses. A proporção 
caiu para 54% em 1992 e pa-
ra 46,7% em 2002. Em novem-
bro (2007), o NEA realizou uma 
pesquisa mostrando correlações 
entre o declínio da leitura e fe-
nômenos sociais diversos como a 
disparidade de renda. Conclui o 
presidente do NEA, Dana Gioia: 
“Pouca habilidade para a leitura 
tem relação íntima com falta de 
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Silêncio dos 
INOCENTES
No romance de Yoko Ogawa, um museu 
sobre os mortos está cercado de fatos insólitos, 
mas o narrador faz tudo parecer comum

ALAN SANTIAGO | CURITIBA – PR

N
ão é propriamente 
iné  dita a trama que 
faz o personagem 
prin  cipal mergulhar 

numa cidade isolada, povoada 
de figuras estranhas e situações 
incomuns, da qual não se conse-
gue desvencilhar senão passando 
por reiterados percalços, mas o 
que distingue o romance O Mu-
seu do Silêncio, da japonesa Yo-
ko Ogawa, é o tom com que o 
narrador relata os acontecimen-
tos: as páginas estão permeadas 
de um olhar que rapidamente 
naturaliza o insólito. A voz que 
conta é de um museólogo. Ele 
foi contratado para organizar e 
expor as peças de uma coleção 
cuja temática é a essência dos 
mortos de uma pequena cidade. 
Ao longo dos anos, a responsá-
vel pela ideia, uma velha senho-
ra de rabugice característica, 
roubou, não há outra palavra, 
um objeto, o mais representa-
tivo possível de cada falecido, 
guardando-os na lavanderia de 
seu antigo casarão. Dar conti-
nuidade à coleta era também ta-
refa do novo profissional. 

Junto com a filha adoti-
va da velha e os dois emprega-
dos da residência, um jardineiro 
e a mulher, o sujeito, que assim 
como os outros segue inominado 
até o fim do livro, acaba se vendo 
num trabalho que, a despeito das 
partes maçantes, está cercado por 
incidentes singulares. Uma bom-
ba explode no centro da vila, re-
ligiosos fazem voto de silêncio 
num mosteiro próximo, as cartas 
enviadas ao irmão nunca são res-
pondidas, um festival glorifica o 
pranto, a velha baseia seus hábi-
tos num almanaque místico — 
tudo contribui para uma tensão 
permanente, que só se aprofun-
da quando surge ameaça de no-
vas bombas e mulheres começam 
a ser assassinadas tendo os mami-
los arrancados, como outrora já 
havia acontecido na cidade. Além 
disso, a referência a O diário de 
Anne Frank, livro que o persona-
gem conta ter levado à aventura 
logo no primeiro parágrafo, paira 
como um mau agouro.

Mas essa ambiência não 
é propriamente opressiva, por-
que o jogo de suspense tem seu 
contrapeso numa certa placidez. 

Singelas descrições da nature-
za aliadas a observações sobre o 
correr das estações do ano subli-
nham a beleza do lugar e a vo-
ragem do tempo; mas ali, nessa 
aparente banalidade, reside o 
trágico fato de que o persona-
gem está sujeito a uma espécie 
de cativeiro sem grilhões. Além 
disso, o jardineiro e a filha da 
velha mostram-se bastante re-
ceptivos, levam-no a jogos de 
beisebol, conversam sobre a vi-
da, apresentam curiosidades do 
lugar. Que propósitos não ditos 
têm essas distrações é indagação 
que persiste sobre a relação deles.

Não abalado por essa preo-
cupação, o protagonista aparen-
ta um afeto sincero pelos dois. 
Repara positivamente nos tre-
jeitos da menina, desfruta de sua 
companhia quando ele vai com-
prar um presente para o sobri-
nho; ganha do jardineiro uma 
faca produzida por ele, delibe-
ra longamente sobre as refor-
mas no estábulo para abrigar o 
museu. Entretanto, se esses mi-
mos aproximam-nos do museó-
logo e nublam-lhe a percepção, 
nada é suficiente para escamo-
tear ao leitor serem aqueles dois, 
de bom grado, parte de um mu-
seu que flerta com a ilegalida-
de mais aberta e talvez esconda 
as intenções mais espúrias. Eles, 
afinal, não são amigos, mas ape-
nas simpáticos ameaçadores. O 
que, a princípio, os impediria de 
aumentar artificialmente a cole-
ção do museu?

Inveja do assassino
A obtenção dos objetos 

não deixa de se revestir da dubie-
dade entre o inusitado e o natu-
ral que perpassa todo o romance. 
Roubar os mortos para expan-
dir a coleção, igualmente pre-
sente no bizarro acordo firmado 
entre o homem e a velha, adqui-
re contornos sempre perigosos. 
As implicações éticas disso, po-
rém, pouco entram na equação. 
O embaraço do personagem en-
contra-se muito mais na boa exe-
cução das tarefas; enquanto isso, 
relegam-se os questionamentos 
que possam atrapalhar o museu 
— os comos ganham proeminên-
cia diante dos porquês. 

Por isso, na página 102 

TRECHO

A velha só resmungou. 

— O que eu quero fazer é 
um museu mais grandioso 
do que vocês jovens podem 
imaginar. Um museu que 
não existe em lugar nenhum 
do mundo, mas que é 
absolutamente necessário. Uma 
vez começado não se poderá 
mais abandoná-lo. O museu 
vai continuar proliferando.

A AUTORA

YOKO OGAWA 

Nasceu em Okayama, no oeste do 
Japão, em 1962. Tem mais de vinte 
livros publicados entre ficção e não 
ficção. Ganhou prêmios literários 
importantes em seu país, como 
Kaien, Akutagawa e Tanizaki. No 
Brasil, teve também publicado o 
romance A fórmula preferida do 
professor. A história foi adaptada 
para o cinema em 2006.

ele afirma numa carta: “Se algu-
ma coisa pode ajudar na coleta, 
acredito que seja um certo senti-
mento de veneração diante deste 
mundo envelhecido”. À página 
154, sobre o resgate das peças ele 
reflete: “Todas as vezes eu hesita-
va, engolia a seco, minhas mãos 
tremiam. Esquecendo até mes-
mo de lamentar o morto, me 
quedava, imóvel”. No parágra-
fo imediatamente anterior, ha-
via perguntado à velha sobre o 
que deveria trazer-lhe da pessoa 
morta: a angústia era, em verda-
de, com o próprio desempenho. 
Após invadir o apartamento da 
moça que teve o seio decepa-
do, o pensamento dele, na pá-
gina 158, torna-se: “Tive inveja 
do assassino. Dele, que recolhera 
aqueles dois pequenos pedaços 
de carne e simplesmente desapa-
recera com eles nas mãos”.

Outros episódios também 
são marcados por um ar de sus-
peição pouco questionado. É 
o caso da visita ao mosteiro. O 
museólogo e a moça são condu-
zidos até lá pelas mãos de um 
monge iniciante, que, por não 
ter confirmado os votos, pode 
ainda falar irrestritamente. A 
afabilidade do noviço contras-
ta com um universo de clausura 
e segredos. Já que nunca se ex-
pressam, também nunca denun-
ciam o que podem presenciar, e 
as engrenagens que movem a vi-
la continuam sem interferências 
ou interrupções. Um comentá-
rio do narrador deixa claro co-
mo funciona o mundo por lá: 
“[O] jovem [...] não parecia in-
comodado com a roupa da me-
nina [a roupa estava ao avesso], 
nem com a cicatriz em seu ros-
to [após a bomba]. Ele não de-
monstrava nenhuma grande 
surpresa, nem fingia indiferen-
ça, apenas aceitava aquela apa-
rência como algo que estivera ali 
desde sempre”. A cada página, 
percebe-se que o museólogo, de 
algum modo, pertence àquela 
lógica de silêncios da qual, mes-
mo se quisesse, não poderia sair.

Cartas banais
As cartas endereçadas ao 

irmão, único contato que pro-
cura manter com a dinâmica 
exterior à cidade, longe de se va-

O Museu do Silêncio

YOKO OGAWA
Trad.: Rita Kohl
Estação Liberdade
304 págs.

LEIA TAMBÉM
A fórmula preferida 
do professor

YOKO OGAWA
Trad.: Shintaro Hayashi
Estação Liberdade
228 págs.

lerem da intimidade que o meio 
possibilita para revelar a real 
consciência dos problemas que 
atravessa, enchem-se de pura tri-
vialidade. Essas missivas repetem 
aqueles chavões comunicativos 
que pouco esclarecem. Na pri-
meira delas, escreve: “Eu estou 
bem”. Após o atentado: “Tive 
apenas ferimentos leves, não se 
preocupe”. Ao mencionar a fre-
quência com que tem de lidar 
com a coleta de itens: “Mas não 
precisa se preocupar”. Quando 
sublinhar brevemente que tal-
vez sua estada já tenha se esten-
dido ali tempo demais: “Mas 
não precisa se preocupar. Está 
tudo bem”. Verdade é que, a es-
sa altura do livro, ele está sendo 
perseguido por dois policiais que 
o consideram suspeito das mor-
tes. Não é sem justificativa que 
os oficiais foram nesse rumo in-
vestigativo. Pela natureza do tra-
balho que ele desenvolve, seus 
passos se confundem com os ras-
tros do assassino.

Esses textos ao irmão, 
mesmo coalhados de superfi-
cialidades, são cruciais para en-
tender o que está acontecendo 
porque atuam como a audição 
de nossa própria voz numa gra-
vação ou o reflexo de um es-
pelho no outro: deixam ver o 
mecanismo a que o próprio lei-
tor foi submetido no restante da 
história. Tal modo circunspec-
to de se dirigir ao parente, mi-
nimizando os acontecimentos e 
ignorando outros, é também o 
que temos acesso quando o mu-
seólogo repensa os fatos naquele 
lugar. Trata-se de um narrador 
absolutamente não confiável.

O tema da museologia não 
é novo na obra de Ogawa. Já ha-
bitou três das narrativas fantás-
ticas de Kamoku na shigai, 
midara na tomurai, publicado 
em 1998, com tradução para o 
inglês, mas ainda inédito em por-
tuguês. Ali o museu é devotado 
à tortura, e, em algum momen-
to, encontra-se um tigre passean-
do nos jardins das mulheres que 
o fundaram. Não é, afinal, muito 
diferente deste romance original-
mente lançado em 2000: fala-se 
agora da morte e ao redor dele 
perambulam um assassino e seus 
apetrechos mortíferos.  

DIVULGAÇÃO
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nossa américa, nosso tempo
JOÃO CEZAR DE CASTRO ROCHA

A dificuldade
Na coluna deste mês, tentarei formular uma 

questão que há muito me inquieta. 
Mas ainda não sei exatamente como devo 

apresentá-la.
Melhor: coloco em cena a questão por meio de 

duas aproximações recentes ao texto-matriz por ex-
celência da tradição literária ocidental: Hamlet.

1 + 1 = 30
Na primeira cena do quinto ato, Hamlet en-

contra-se no cemitério. Aí nasce um dos diálogos 
mais mencionados do teatro shakespeariano.

Passemos, antes de qualquer comentário, à im-
pecável tradução de Lawrence Flores Pereira:

Hamlet [...] Desde quando você é coveiro?
Primeiro coveiro De todos os dias do ano, foi 

desde o dia em que o velho Hamlet derrotou Fortimbrás.
Hamlet Isso há quanto tempo?
Primeiro coveiro E o senhor não sabe? Qual-

quer palhaço sabe. Foi o mesmíssimo dia em que nasceu 
o jovem Hamlet — aquele que ficou louco e foi manda-
do para a Inglaterra.

Hamlet Ah, é. E por que foi mandado para a 
Inglaterra?

Primeiro coveiro Ora, porque ficou maluco. Lá 
ele vai recuperar o juízo. E, se não recuperar, também 
não tem importância.

Hamlet Por quê?
Primeiro coveiro É que lá nem vão notar. Lá 

são todos loucos.
Hamlet Como foi que enlouqueceu?
Primeiro coveiro Dizem que de um modo 

estranho...
Hamlet Estranho como?
Primeiro coveiro Até perdendo o juízo.
Hamlet Mas em que solo se nutriu essa loucura?
Primeiro coveiro Ora, no da Dinamarca. Eu 

sou coveiro já há trinta anos, de rapaz a homem feito.1

Nesse duelo de palavras, em jogo se encontra 
a idade do Príncipe da Dinamarca. Mais do que um 
simples peão no tabuleiro das relações políticas, o 
ponto se reveste de importância capital para uma lei-
tura da peça que não aprisione o protagonista a uma 
rala infantilização.

Pois é: a matemática não parece exatamen-
te difícil, mesmo para literatos. A interpretação, de 
igual modo, não parece exigir um talento sobrena-
tural — desses que realizam a psicanálise de perso-
nagens ou sabem com precisão quando se deve levar 
a sério esta ou aquela fala, numa espécie de herme-
nêutica mediúnica ainda muito em voga em certos 
leitores criativos. 

A pergunta de Hamlet é tão direta que deve-
ria levar o espectador a apurar bem o ouvido; com 
certeza, esse diálogo promete: Desde quando você 
é coveiro? Assim mesmo: straight to the point, e a se-
quência é tão cristalina que se pode chegar à resposta 
simplesmente combinando três falas do coveiro:

[...] foi desde o dia em que o velho Hamlet derro-
tou Fortimbrás.

[...]Foi o mesmíssimo dia em que nasceu o jovem 
Hamlet.

[...] Eu sou coveiro há trinta anos, de rapaz a ho-
mem feito. 

PLEASE... 
HAMLET TEM 
30 ANOS!

Vamos lá: 1 + 1+ 1 = 30.
Hamlet é um homem fei-

to, à espera de seu turno para go-
vernar — ser rei.

O excepcional filme de 
Grigori Kozintsev, lançado em 
1964, capturou essa dimen-
são com maestria. No princí-
pio havia badaladas de sino, em 
tom de lamento. Bandeiras ne-
gras são hasteadas, dominando 
a paisagem, que se transforma 
num cenário de luto, intensifica-
do pela trilha sonora de Dmitri 
Shostakovich. 

De imediato, numa toma-
da de aproximadamente 30 se-
gundos, Kozintsev oferece um 
suplemento ao texto que dá as 
mãos à fala do coveiro. O dire-
tor imagina uma cena que não 
se encontra na peça, porém se 
trata de elemento crucial para 
caracterizar a frustração desse 
homem de 30 anos que acaba de 
perder, para o tio, o direito à su-
cessão ao trono do pai. 

Eis a tomada: Hamlet ca-
valga, impetuoso, nada jovial, 
vindo de Wittenberg, e, chegan-
do ao Castelo de Elsinore, apres-
sa-se a encontrar sua mãe.

O texto shakespeariano, 
então, começa a ser encenado.

A tradução de Lawren-
ce Flores Pereira encontra-se no 
mesmo nível da adaptação de 
Kozintsev. Ademais da felicida-
de de achados particulares e da 
dicção brilhantemente inventa-
da para a peça como um todo, o 
tradutor e poeta colaborou sig-
nificativamente com a erudição 
shakespeariana por meio de um 
ensaio crítico e de uma miríade 
de ricas notas à tradução.

Colaboração significati-
va para os estudos shakespearia-
nos em qualquer latitude — vale 
sempre a pena esclarecer. 

A dificuldade:
formulação 
Esse esclarecimento con-

duz à formulação da dificuldade 
com a qual principiei.

Você me desculpará se so-
mente for capaz de imaginar 
uma fórmula brutal.

(Pelo menos por enquanto.)

No fundo, qual a contri-
buição que um estudioso bra-
sileiro pode oferecer à fortuna 
crítica shakespeariana?

E não sejamos ingênuos, 
tampouco condescendentes. 
Nes  sa questão, não há jeitinho 
brasileiro, ginga carioca, muito 
menos “criatividade” — palavra 
simpática, mas que geralmen-
te disfarça a falta de rigor e de 
aplicação.

A dificuldade é ainda 
maior em virtude das assimetrias 
do universo artístico e do mun-
do acadêmico.

Ora, celebramos entusias-
mados, num orgulho que pelo 
avesso é uma submissão anacrô-
nica, todo e qualquer estrangei-
ro, especialmente se for europeu 

ou norte-americano, que afirme 
platitudes e reitere lugares-co-
muns acerca de autores brasilei-
ros. Batemos palmas e jogamos 
o tapete vermelho da recepção 
calorosa e agradecida.

Como é possível que esse 
ritual ainda se mantenha atual? 
Nunca nos envergonharemos de 
nossa carência?

No entanto, pare um pou-
co e imagine a situação opos-
ta. Isto é, uma professora da 
UERJ propõe uma nova leitura 
de Hamlet. Um pesquisador da 
UFPE articula um quadro teóri-
co inédito com base numa leitu-
ra própria do conjunto do teatro 
shakespeariano. Muito prova-
velmente, suas ideias serão rece-
bidas com o mesmo sentimento 
de Rodrigo ao definir o mou-
ro na primeira cena do ato ini-
cial de Othello: “An extravagant 
and wheeling stranger of here and 
everywhere”2 

Na voz igualmente memo-
rável de Lawrence Flores Pereira, 
“um forasteiro errático e extrava-
gante”.3 De novo, o poeta e tra-
dutor avança uma colaboração 
de nível internacional, tanto no 
esmero da tradução quanto na 
exemplaridade do aparato crítico. 

Porém...
Pois bem.
Em 2015, Rodrigo Lacer-

da publicou Hamlet ou Amle-
to?, cujo subtítulo dá o tom geral 
do texto: Shakespeare para jovens 
curiosos e adultos preguiçosos.

O lugar-comum da adjeti-
vação empobrecedora é disfarça-
do pela dicção bem-humorada, 
“acessível”, por assim dizer. Fi-
nalmente um livro para ser lido 
como se estivéssemos vendo um 
programa no YouTube.

O narrador se dirige a uma 
“vítima” que descobre o inespe-
rado: ela deverá subir ao palco 
para assumir o papel de protago-
nista de Hamlet.

Nada menos!
Assim: “Agora você é um 

ator de teatro — isso mesmo — 
e pela primeira vez ganhou o pa-
pel principal”.4

A situação é tão inverossí-
mil, quase absurda, que o nar-
rador insiste (talvez para se 
convencer): isso mesmo.

Licença poética? Claro!
Vamos em frente.
Um pouco adiante, na dic-

ção tatibitate de quem fala com 
crianças por meio de originais 
onomatopeias, o narrador afir-
ma com uma confiança comove-
dora: “Aos vinte e poucos anos, 
você [...]” (p. 14).

O mantra se repete, às ve-
zes com variações ousadas: “um 
pós-adolescente revoltadinho” 
(p. 25). Ainda: “Fez de pirraça 
mesmo” (p. 30), etc. etc. A ori-
ginalidade de Rodrigo Lacerda 
não é pequena.

Contudo, ele precisa en-
frentar a primeira cena do quin-
to ato.

O que fazer?

Nada!
Nada que uma leitura ale-

gre não resolva.
Você avaliará (talvez eu es-

teja bastante equivocado e não 
seria a primeira vez):

Se o sujeito estreou na pro-
fissão de coveiro no dia em que 
você nasceu, e se ele é coveiro há 
trinta anos, pode-se concluir que 
você tem exatamente essa idade. 
Certo? Errado. Para mim, erra-
díssimo. (p. 245)

Obrigado pelo esclareci-
mento! No fundo, de que va-
lem a matemática e o silogismo 
diante da filologia tropical? E o 
que dizer do Freud do posto no-
ve? Para driblar a tragédia, bas-
taria ter oferecido uma dose 
generosa de caipirinha ao pós-
-adolescente revoltadinho. O tex-
to segue (acredite!):

Tudo até agora, absoluta-
mente todas as informações que 
temos sobre você, todas as demons-
trações do seu temperamento, en-
caixam-se melhor num jovem 
entre dezenove e vinte e quatro 
anos. (p. 245, grifo meu)

E como valentia pouca é 
bobagem, o autor regala a eru-
dição shakespeariana com outro 
post de Facebook: “O Coveiro 1 
nem é um personagem tão con-
fiável assim” (p. 245). 

Coda
As traduções de Lawrence 

Flores Pereira oferecem um rotei-
ro seguro, esclarecendo a contri-
buição, notável, que se pode dar 
aos estudos shakespearianos, pa-
ra além de latitudes e assimetrias.

O ensaio de Rodrigo La-
cerda coloca na avenida uma 
euforia carnavalesca responsá-
vel por páginas que chegam a ser 
constrangedoras pela ingenuida-
de da leitura ou pela desinfor-
mação surpreendente no tocante 
à milionária bibliografia dispo-
nível sobre Hamlet. 

Infelizmente, um livro que 
nem é tão confiável assim. 

NOTAS

1. William Shakespeare. Hamlet. 
Tradução de Lawrence Flores Pereira. 
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Letras, 2016, p. 175-76.
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Org. Norman Sanders. Cambridge: 
Cambridge University Press, 2003, p. 71.

3. William Shakespeare. Otelo. 
Tradução de Lawrence Flores Pereira. 
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Muito sobre 
falcoaria
Livro de Helen Macdonald é de grande 
inteligência, sensibilidade e técnica, 
mas trata apenas de falcões

BRENO KÜMMEL | BRASÍLIA – DF 

É 
uma tópica comum 
em discussões literá-
rias recentes um apa-
gamento da divisão 

antigamente clara entre ficção e 
não-ficção, categorias a princí-
pio tão distintas e distantes que 
uma chega a ser nomeada como 
sendo o negativo da outra, coisa 
e não-coisa, a ficção recebendo 
essa estranha primazia nominal. 
Argumenta-se que toda ficção 
tem diversos aspectos da realida-
de como matéria-prima básica, 
como sua ambientação, perso-
nagens (ou apenas certos com-
portamentos) que, às vezes, são 
inspirados em pessoas reais, ou 
mesmo a função da verossimi-
lhança no texto como um todo, 
tornando possível ou não ao lei-
tor tomar o livro como aceitável; 
o lado complementar da argu-
mentação, contudo, tem reper-
cutido mais, dizendo que toda 
história com pretensões de ve-
racidade passa por um processo 
cuidadoso de seleção e constru-
ção, partes que são deixadas de 
fora e outras recebendo ênfase, 
seja por detalhamento ou por 
organização do narrar da his-
tória, e toda essa manipulação 
comprometeria a transparência 
supostamente tida como ideal 
ou natural no gênero.

O tácito entendimento an-
terior que uma pessoa não ha-
veria de expor seus podres de 
maneira impiedosa consigo pró-
pria, ou pelo menos de manei-
ra que poderia se pretender não 
tendenciosa, se estendeu para 

a apreensão da não-ficção como um todo: argu-
menta-se que ninguém se lembra dos eventos de 
sua vida da forma como eles aparecem em uma 
linearidade textual, em ordenação de detalha-
mento que incluiria de imediato e de maneira fá-
cil de acompanhar aspectos do clima, vestuário, 
localização, ou, para ser ainda mais explícito, não 
há quem se lembre com exatidão de cada pala-
vra dos diálogos mais importantes de sua história 
pessoal, ainda que do texto é comum que cons-
te cada fala, linha por linha, faltando ao final do 
livro o agradecimento ao taquígrafo que acom-
panhou os acontecimentos de sua vida. No pro-
cesso de reconstituição, haveria um falseamento 
ou pelo menos um artifício que colocaria quem 
escreve no lugar mais parecido com o de um au-
tor (com grande poder de decisão) do que um 
mero comunicador da realidade narrada.

Para acrescentar outras complicações, um 
dos filões literários mais quentes do momento é 
o da autoficção, em que o texto empreende por si 
mesmo o procedimento de apagar quaisquer di-
visórias, indo além da mera troca de nomes do 
roman à clef ou a adoção de um protagonista al-
ter-ego-de-quem-escreve. As formas têm tanta 
variação quanto o número de títulos: seja o apro-
veitamento declaradamente distorcido dos even-
tos da vida real, com intuitos diferentes, ou o uso 
da técnica narrativa romanesca ininterrupta (sem 
as pausas reflexivas de maturidade, da época da 
escrita do texto), os resultados variam do enri-
quecimento das possibilidades da forma literária 
ao mero tomar emprestada da realidade alguma 
importância ou relevância automática para sua 
ficção, gênero textual há décadas tido como um 
pouco moribundo.

Quem se interessa por essas questões se vê 
diante de centenas de livros escritos nesse espaço 
cinzento, sentindo a natural compulsão de inves-
tigar mais por meio de obras que se especializam 
nisso, a fim de entender qual a situação contem-
porânea da forma romanesca. Um erro previsível 
na empreitada seria deixar de ler textos do outro 

TRECHO

F de falcão

Falcões treinados têm uma capacidade peculiar 
de invocar a história porque são, em certo sentido, 
imortais. Enquanto os exemplares individuais 
de falcões de diferentes espécies morrem, a espécie 
propriamente dita permanece inalterada. Não 
há raças nem variedades, porque os falcões nunca 
foram domesticados. Os pássaros que usamos hoje na 
falcoaria são idênticos aos de cinco mil anos atrás.

A AUTORA

HELEN MACDONALD

É escritora premiada, poeta, ilustradora, historiadora, 
exímia falcoeira e pesquisadora afiliada ao Departamento 
de História e Filosofia da Ciência de Cambridge.

lado da questão, do gênero que 
apenas eventualmente aspira a 
valores literários, a não-ficção de 
pretensões artísticas ou humanas 
maiores do que o matéria especí-
fica discutida em suas páginas.

F de falcão, de Helen Mac-
donald, vencedor de dois prêmios 
literários importantes, tem sido 
um dos maiores destaques recen-
tes desse gênero de “romance de 
não-ficção”, em que a experiência 
de subjetividade da autora se co-
loca par a par com a matéria su-
postamente central ou objetiva 
do livro. É, inegavelmente, um li-
vro de grande inteligência, sensi-
bilidade e técnica de escrita, com 
várias passagens em que se perce-
be o saldo real do tempo de refle-
xão e de construção textual. No 
entanto, a experiência de leitu-
ra para este resenhista teve valor 
principalmente para trazer uma 
luz nova (ou antiga) para as dis-
cussões a respeito dessa nova au-
sência de separação entre a ficção 
e a não-ficção.

Luto e falcões
A premissa do livro é sim-

ples: em meio ao processo de lu-
to pelo pai recém-falecido e uma 
pequena crise profissional, He-
len decide adquirir um pássaro 
para treinar na arte da falcoaria. 
Em vez de uma espécime mais 
fotogênica e recomendável, aca-
ba por escolher um açor, ave fa-
mosamente difícil de tratar. Seu 
interesse obsessivo por falcões é 
de longa data, assim como é ex-
tensa a sua leitura no assunto, 
numa erudição fluente que apa-
rece com naturalidade pelo tex-
to inteiro. Acompanhando o 
tumultuado processo de conví-
vio e aprendizagem, a autora re-
trata parte da história de vida de 
T. H. White, autor de uma sé-
rie muito popular de roman-
ces arturianos que chegaram a 
ter adaptação pela Disney e pela 
BBC, o interesse dele por falcões 
e sua conturbada história pessoal 
de homossexualidade reprimida.

O livro de Helen é muito 
recomendável a qualquer pessoa 
que ache que a figura do falcoei-
ro tenha algo de encantador, a 
ave gigante pousada no braço de 
alguém que se dispôs a conseguir 
fazer um animal semidomesticá-
vel obedecer aos seus comandos. 
Qualquer outro que não perca o 
fôlego diante da suposta majes-
tade e potência da criatura não 
vai encontrar no resto do con-
teúdo do livro muito de interes-
se, e isto em um sentido muito 
literal: essa falta de interesse não 
se dá por qualquer incapacida-
de da autora de tratar de outros 
assuntos, e sim por sua aparente 
indisposição de diluir o assunto 
central do livro em outras refle-
xões, quase tudo sempre giran-
do ao redor de falcões. Em uma 
equação de resumo simplória do 
livro, em que ele seria compos-
to de algumas partes de falcoa-
ria e outras de luto, a proporção 
desses elementos seria aproxi-
madamente noventa e cinco da 
primeira categoria para cinco 
da segunda. Se o propósito de-
la ao adotar a ave era para deixar 

F de falcão

HELEN MACDONALD
Trad.: Maria Carmelita Dias
Intrínseca
285 págs.

de pensar obsessivamente no fim da vida de seu pai, 
o texto demonstra o sucesso imenso da empreitada: 
sua subjetividade lutuosa aparece muito ocasional-
mente, em momentos críticos, mas que não che-
gam a se sobrepor às centenas de páginas detalhando 
(com habilidade descritiva, vale ressalva) os procedi-
mentos falcoeiros, que têm arco narrativo e dramati-
cidade, mas que não é capaz (ou pelo menos não foi 
capaz, no caso desse resenhista) de superar certa in-
comunicabilidade do fascínio hiperespecífico. 

A experiência de leitura acaba se assemelhando 
a uma jogada de azar em que por acaso em um jan-
tar se senta ao lado de uma pessoa apaixonada por 
carros, que fala sem parar de modelos, anos, chas-
sis, válvulas, blablablá, sem nunca encontrar a bre-
cha para mudar de assunto ou confessar que, de sua 
parte, mal se consegue distinguir um sedã de uma 
caminhonete. Com seu título em paródia de alfabe-
tização, não cabe a qualquer leitor reclamar de pro-
paganda falsa, apenas procurar outro caminho de 
tirar proveito da leitura, para além do prazer de ler 
um livro de prosa bem composta.

Caso se tratasse de um romance, com a abertu-
ra maior proporcionada pelo ficcional, seriam cabíveis 
uma série de críticas ao livro: certo aspecto inconvin-
cente do processo substitutivo da personagem prin-
cipal ao trocar as reflexões sobre mortalidade pela 
falcoaria, a imensa desproporção das partes do livro, 
sem que essa desproporção pareça trabalhada propo-
sitadamente, ainda que nas entrelinhas, ou alguma 
dramaticidade exacerbada em alguns trechos de fim 
de capítulo (como a agressividade da ave voltada pa-
ra ela tendo possibilitado o desbloqueio criativo para 
escrever o discurso para o enterro do pai). No entan-
to, por se tratar de uma história real, e o livro é parte 
do processo de entendimento e superação pessoal dos 
acontecimentos narrados, as críticas passam a ser fei-
tas com várias ressalvas, pois não estava disponível à 
autora a liberdade que um ficcionista teria para deci-
dir a respeito do que haveria de ser narrado, assim co-
mo não cabe ao leitor reclamar em um tom de voz tão 
assegurado que o luto íntimo de determinada pessoa é 
em vários momentos um pouco tedioso. 

DIVULGAÇÃO
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Como era 
estar vivo
As conturbadas e amorosas relações  
familiares guiam os personagens de  
Um carretel de linha azul, de Anne Tyler

ARTHUR TERTULIANO | SÃO PAULO – SP

“T
odas as famílias fe-
lizes se parecem, 
cada família infe-
liz é infeliz à sua 

maneira”, escreveu Tolstói. Os 
contrastes na famosa abertura de 
Anna Kariênina — felicidade 
e infelicidade, semelhança e pe-
culiaridade — me têm ocupado 
nas últimas semanas, ainda que o 
clássico reste intocado na estante.

A questão já revolvia em 
minha mente após duas breves 
temporadas com famílias de ami-
gos. Uma refeição até vai, mas 
quatro ou cinco dias é tempo 
demais para fazer cerimônia na 
frente de visita. Há um universo 
de silêncios, indiretas, intrigas re-
correntes e suspiros de decepção, 
algo muito grande para ser conti-
do em nome do fazer sala. Uma 
hora alguém se trai (por exaus-
tão ou por ter se esquecido do es-
tranho no canto da mesa) e isso 
autoriza os outros a deixarem de 
represar tudo que sentem e que-
rem dizer. Algumas migalhas da 
mitologia familiar se pega no ar; 
outros pedaços são dados pelos 
amigos, quando estão a sós. 

Se Tolstói sempre me pare-
ceu contrapor o que se vê em co-
merciais de margarina a famílias 
como a minha, tais experiências 
como intruso me surpreende-
ram pelas semelhanças e reco-
nhecimento. Tanta proximidade 
— mesmo em assuntos tensos, 
delicados e dolorosos — nos co-
locaria, então, no rol das famílias 
felizes? O que distinguiria uma 
família verdadeiramente infeliz?

Identificação (minha) e 
indistinção (tolstoiana) afetam 
também os protagonistas de Um 
carretel de linha azul:

As decepções pareciam, con-
tudo, não ser notadas pela família. 
Era outra das peculiaridades: ti-
nham um talento especial para fin-
gir que estava tudo bem. Ou talvez 
não fosse uma peculiaridade. Talvez 
fosse apenas mais uma prova de que 
os Whitshank não eram mesmo no-
táveis em nenhum sentido.

Como quem não tem 
pressa ao desenrolar um novelo 
— pois não quer que fique con-
fuso, embolado —, Anne Tyler 
nos apresenta a mitologia fami-
liar dos Whitshank, recente e 

curiosamente iniciada com um patriarca chamado 
por todos de Júnior. Uma mitologia que se poderia 
resumir em duas histórias: 

Paciência, na verdade, era o que os Whitshank 
imaginavam ser o tema de suas duas histórias — a es-
pera paciente do que acreditavam que deveria ser deles. 
[…] Mas alguém mais crítico poderia dizer que o tema 
era inveja. E alguma outra pessoa, que tivesse conheci-
do a família intimamente e desde muito tempo (mas tal 
pessoa não existia), poderia perguntar por que ninguém 
parecia perceber que outro tema não mencionado jazia 
sobre os dois primeiros: no longo prazo, todas as histó-
rias tinham levado a decepções.

Ainda que a narradora, onisciente, esteja segura 
da inexistência dessa pessoa, o leitor finda preenchen-
do esse lugar. A experiência que Tyler proporciona ul-
trapassa os constrangimentos de um jantar ou de um 
feriado de Páscoa; ela não tenta, à Joyce, resumir uma 
vida em um dia. Ela vai e volta no tempo, insatisfei-
ta com a história oficial, bem masculina, na qual “Era 
quase como se, no momento em que Júnior deixava 
uma cena, ela deixasse de existir”. E transforma o lei-
tor naquele vizinho onipresente, atento e confidente 
de três gerações dos Whitshank.

Nesse aspecto, faz sentido que tenhamos uma 
narradora tão próxima de Abby, certamente a per-
sonagem mais cativante da obra: “No passado, ela 
estivera no centro das coisas. Sabia dos segredos de 
todo mundo; todos confiavam nela. […] Nada do 
que ouvia Abby contava a outra pes-
soa, nem mesmo a Red. Ela era uma 
mulher de palavra. Ah, as pessoas fi-
cariam surpresas com tudo o que ela 
sabia e não dizia!”. Ainda que não se-
ja originalmente uma Whitshank — 
o status veio do casamento com Red 
—, ela faz o elo entre a primeira gera-
ção, morta, e a terceira, preocupada 
com os pais já velhos e morando sozi-
nhos na casa da família.

É Abby a protagonista de uma 
das grandes cenas do romance. Os 
problemas de memória (Alzheimer? 
Demência?) que tanto assustam os fi-
lhos não a impede de uma escapade-
la para passear com o cachorro, que 
teima em chamar pelo nome erra-
do — “O bom e velho Clarence. Brenda. Não im-
portava. Abby sabia que era Brenda, se por acaso se 
desse ao trabalho de parar e pensar no assunto”. En-
quanto passeia e pensa na consulta médica agenda-
da para ela, Abby se lembra vividamente de diversos 
momentos da sua vida, alguns muito antigos: “Era 
como uma viagem no tempo. Ela se balançava nu-
ma máquina do tempo, olhando pela janela para 
uma cena após a outra, sem nenhuma ordem especí-
fica. Para uma história após a outra. Ah, tinha havido 
tantas histórias em sua vida! Os Whitshank alega-
vam ter apenas duas; ela não conseguia imaginar por 
quê. Por que escolher apenas determinadas histórias, 
umas poucas, para definir a si mesmo? Abby tinha 
um monte delas”. Algumas das cenas que vê pela ja-
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ANNE TYLER
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nela são citadas no capítulo e 
outras só dão as caras na medida 
em que nos balançamos nas 383 
páginas da máquina do tempo 
que adquirimos.

O trecho parece explicar a 
fluidez da estrutura do livro, es-
tranha a quem se acostumou à 
precisão quase matemática enal-
tecida na literatura de homens 
heterossexuais — Michel Laub e 
David Foster Wallace me vêm à 
cabeça de pronto. Há algo de fa-
lho, tal qual a memória de Abby, 
em como as quatro partes do ro-
mance são desiguais — a pri-
meira é maior do que as outras 
combinadas — e em como a se-
gunda e a terceira partes vão ao 
passado explorar pontos que não 
pareciam importar. O Carretel, 
tão humano que deve decepcio-
nar quem busca tabelas do excel 
e equações literárias, é o resulta-
do do embate entre a imitação 
dos efeitos da doença de Abby 
e o desejo de ser palatável ao lei-
tor, de contar uma boa história.

Ou várias: afinal “Abby ti-
nha um monte delas”. O ro-
mance é sobre a casa da família, 
personagem tão central quanto 
Abby, e o sonho americano que 
ela representa. É sobre a ilusão 
do self-made man, de como pa-
rece haver algo que simplesmen-
te impede que a mudança se dê 
perfeitamente, tal como eram as 
benfeitorias de Júnior na casa: 
“Ah, era sempre, sempre assim: 
nós e eles. [...] Havia sempre al-
gum mínimo detalhe no modo 

Um carretel de linha azul
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como se vestia ou como falava 
que o mantinha do lado de fora, 
olhando para dentro”.

É sobre machismo estrutu-
ral e como ele afeta até as relações 
afetivas entre os homens Whit-
shank. É sobre segredos e ausên-
cias. É sobre como duas famílias 
sempre se veem no verão, mesmo 
sem se apresentarem formalmen-
te, por alugarem casas vizinhas:

Será que eles achavam os 
Whitshank atraentes? Intrigantes? 
Será que eles admiravam quantos 
eles eram, e quão próximos? Ou 
teriam notado uma fissura em al-
gum lugar — uma discussão mais 
ríspida, um silêncio nervoso ou al-
gum sinal de tensão? Ah, qual era 
a sua opinião? Que descobertas po-
deriam revelar, se os Whitshank 
fossem até lá naquele exato instan-
te e perguntassem?

É sobre a velhice de Abby: 
“Se apenas não se sentisse tão 
posta de lado, tão estranha, tão 
desnecessária”. É sobre olhar pa-
ra o lado e perceber a visita cruel 
do tempo: “Ele [Red] também 
estava ficando velho. Ela não era 
a única! Ele usava óculos de lei-
tura que escorregavam pelo seu 
nariz e o deixavam parecido com 
seu pai. E aquele ‘hein?’ quando 
não ouvia direito: de onde tinha 
vindo tal mania? […] Via o mo-
do como os balconistas o trata-
vam, ultimamente, como eram 
condescendentes, falando com 
ele alto demais e usando palavras 
com menos sílabas. Tomavam-
-no por apenas mais um velho 
gagá”. Mas não foi ontem a “tar-
de bonita, amarela e verde, com 
uma brisa soprando” em que ela 
deu uma chance ao amor dele?

O livro é também sobre a 
morte: “O problema com a mor-
te [...] é que você não pode ver 
como tudo acaba”. Como em ou-
tros romances de Anne Tyler, al-
guém morre subitamente, num 
acidente que desestabiliza os de-
mais personagens. No velório, to-
dos se preocupam com as palavras 
escolhidas pelo padre não sejam 
religiosas demais, um pedido que 
não podia ser mais bem atendido: 

Mas ocorreu-me agora que 
as memórias que guardamos de 
nossos entes queridos talvez não se-
jam o principal. Talvez o principal 
sejam as memórias deles, tudo o 
que eles levam embora consigo. E se 
o Céu for apenas uma vasta cons-
ciência à qual os mortos retornam? 
E se a missão deles for informar so-
bre as experiências que recolheram 
durante o seu tempo na terra? (…) 
“Essa foi a minha experiência”, di-
zem eles, e essa experiência é guar-
dada com as dos outros, mais um 
relatório sobre como era a vida. 
Como era estar vivo.

Estranho ainda estar na 
metade de um romance e perce-
ber que, tanto no banal quanto 
no precioso, tanto no que há de 
mais melancólico quanto nos di-
versos momentos cômicos, ele se 
propunha apenas a mostrar co-
mo é estar vivo. Apenas. 

E consegue. 

DIVULGAÇÃO
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No existe el infinito:
el infinito es la sorpresa de los límites.
Alguien constata su impotencia
y luego la prolonga más allá de la imagen, en la idea,
y nace el infinito.
El infinito es el dolor
de la razón que asalta nuestro cuerpo.
No existe el infinito, pero sí el instante:
abierto, atemporal, intenso, dilatado, sólido;
en él un gesto se hace eterno.
Un gesto es un trayecto y una trayectoria,
un estuario, un delta de cuerpos que confluyen,
más que trayecto un punto, un estallido,
un gesto no es inicio ni término de nada,
no hay voluntad en el gesto, sino impacto;
un gesto no se hace: acontece.
Y cuando algo acontece no hay escapatoria:
toda mirada tiene lugar en el destello,
toda voz es un signo, toda palabra forma
parte del mismo texto.

Não existe o infinito:
o infinito é a surpresa dos limites.
Alguém constata sua impotência
e logo a prolonga para além da imagem, na ideia,
e nasce o infinito.
O infinito é a dor
da razão que assalta nosso corpo.
Não existe o infinito, mas sim o instante:
aberto, atemporal, intenso, dilatado, sólido;
nele, um gesto se faz eterno.
Um gesto é um trajeto e uma encruzilhada,
um estuário, um delta de corpos que confluem,
mais que trajeto um ponto, um estalido,
um gesto não é início nem fim de nada,
não há vontade no gesto, somente impacto;
um gesto não se faz: acontece.
E quando algo acontece, não há escapatória:
todo olhar tem lugar num lampejo,
toda voz é um signo, toda palavra forma
parte do mesmo texto.

n  n   n

Para que algo acontezca no basta un accidente,
no es suficiente un muerto,
ni dos, ni dos millones.
Un acontecimiento es un olor que espera
que alguien lo respire,
una herida que aguarda encarnarse,
el agua de un torrente
inundando los poros,
una mirada que cruza el aire
y encuentra a alguien que le hace señas
y en la seña, en ella, se reconoce.
Uno puede negarse al acontecimiento
y convertir su historia en un simple resumen
de lo ocurrido, pasos que no devienen cruce
y se apagan en vida, o se secan.
Uno puede negarse a saberse en el otro,
basta con acercarse a todo con un walkman
conectado a la carne,
enfundado el cerebro en aquella sustancia
impermeable que nos inmuniza,
basta con refugiarse en un desmayo a tiempo,
en el deseo de amar, u ocultarse
en la furia o el número de una cuenta bancaria.
De hecho, lo más frecuente es
que llevemos cosida el alma a su forro
como los trajes nuevos sus bolsillos,
para evitar que se deformen
por el peso.

Para que algo aconteça não basta um acidente,
não é suficiente um morto,
nem dois, nem dois milhões.
Um acontecimento é um odor que espera
que alguém o respire,
uma ferida que aguarda encarnar-se,
a água de uma torrente
inundando os poros,
um olhar que cruza o ar
e encontra alguém que lhe acena
e no aceno, ali mesmo, se reconhece.
É possível negar-se ao acontecimento
e converter sua história em simples resumo
do ocorrido, passos que não se tornam travessia
e se apagam em vida, ou secam.
É possível negar-se a saber que se está no outro,
basta aproximar-se de tudo com um walkman
conectado à carne,
fundido o cérebro naquela substância
impermeável que nos imuniza,
basta refugiar-se num desmaio oportuno,
no desejo de amar, ou ocultar-se
na fúria ou no número de uma conta bancária.
De fato, o mais frequente é
que levemos cosida a alma a seu forro,
como as roupas novas seus bolsos,
para evitar que se deformem
com o peso.

n  n   n

Yo no soy inocente. ¿Lo es
usted?
La realidad está aquí,
desplegada. Lo real acontece
en lo abierto. Infinito. Incomparable.
Pero el ansia de repetirnos
instaura las verdades.
Toda verdad repite lo inefable,
toda idea desmiente lo-que-ocurre.
Pero las construimos
por miedo a contemplar la enorme trama
de aquello que acontece en cada instante:
todo lo que acontece se desborda
y no estamos seguros del refugio.

Bien pensado, es posible que Platón
no sea responsable de la historia: 
delegamos con gusto, por miedo o por pereza,
lo que más nos importa.

Não sou inocente. Você é?
A realidade está aqui, 
desdobrada. O real acontece
no aberto. Infinito. Incomparável.
Mas a ânsia de nos repetir
instaura as verdades.
Toda verdade repete o inefável,
toda ideia desmente o-que-ocorre.
Mas construímo-nas
por medo de contemplar a enorme trama
daquilo que acontece em cada instante:
tudo o que acontece transborda
e não estamos seguros do refúgio.

Pensando bem, é possível que Platão
não seja responsável pela história:
delegamos com prazer, por medo ou preguiça
o que mais nos importa. 

CHANTAL 
MAILLARD

Tradução: Adriana Lisboa
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D
urante aquela fase, Koi esteve sempre ao 
meu lado, sem nunca mais falar. Os po-
lícias chegaram logo de manhã, alertados 
por Cesária que, ao dar pela minha ausên-

cia, foi até à biblioteca informar Virgílio e se deparou 
com o corpo jazente do deputado. O cheiro metáli-
co do sangue misturado ao vómito esguichado nas 
prateleiras, na carpete, na secretária e nos papéis, im-
primiam ao cenário uma atmosfera ainda mais irres-
pirável do que a visão do corpo abandonado no chão.

“O deputado Virgílio de Sá Vasconcelos apre-
sentava um quadro clínico delicado quando foi trans-
portado de urgência para o Hospital Santa Catarina, 
vítima de múltiplos golpes na zona do rosto, pescoço, 
tórax e braços, aparentemente perpetradas por uma 
adaga abre-cartas.”

Dois polícias interrogavam Cesária, e outros 
tantos vasculhavam a casa à minha procura. Pobre 
Cesária, não merecia despertar daquela maneira. Não 
demorou muito para que encontrassem os livros no 
caixote do lixo e chegassem a uma conclusão. Tendo 
sido instaurado inquérito pelo Ministério, devido ao 
notório “interesse público” que o caso suscita. A no-
tícia do atentado apareceu em todo o lado — jornais, 
televisão, rádio. No meio daquele reboliço político, o 
caso só veio atirar mais lenha para a enorme fogueira 
que consumia o sistema político em agonia.

A polícia acreditou que os subversores estabele-
ceriam contacto nas horas seguintes, na tentativa de 
pressionar a orientação de voto da Emenda Constitu-
cional — que pretendia reinstaurar as eleições diretas 
para presidente da República, vedadas à população 
desde o golpe militar de 64.

Esperaram o contacto dos subversores que me 
haviam sequestrado, com as exigências, até ao fim 
da votação. Não chegou a acontecer. A Emenda, que 
necessitava de votos favoráveis de dois terços dos de-
putados para prosseguir para o Senado, não seria 
aprovada na Câmara dos Deputados; nunca ficou 
claro se o incidente teve ou não alguma repercussão 
no resultado da votação.

A Nação Frustrada. Os jornais pediam que o 
país se vestisse de luto, não por mim, supostamente 
morta. Apesar do meu caso, noticiado em letras gar-
rafais dois dias antes do resultado funesto, o processo 
de redemocratização não parou. A polícia passou pa-
ra a busca do meu corpo pela cidade, considerando 
que, àquela hora, e sem sinais concretos em contrá-
rio, estaria indubitavelmente morta pelos extremis-
tas, em retaliação pelo resultado da votação.

Por uns dias, não foi o meu incidente que 
ocupou as primeiras páginas dos jornais, mas sim o 
sentimento de amargura e tristeza. As pessoas arrasta-
vam-se pelas ruas, algumas perambulavam como eu, 
outras choravam, outras ainda limitavam-se a mos-
trar alguma indignação. Só uma verdade nos era co-
mum: não podíamos parar. Não haverá tempo para 
contemplações. Estavam todos prontos para tornar a 
“pátria livre”. Não era o radicalismo que se buscava, 
era a paz. “Continuemos com a mesma intransigên-
cia mas com a mesma esperança”. Estávamos apaixo-
nados. O excesso é o alimento da paixão. 

Outras manifestações vieram.
As fotos que publicaram de mim em nada ti-

nham a ver com a pessoa que eu carregava à altura. 
No papel, era bem constituída, bem vestida, de cabe-
los compridos e penteados, apesar do ar apático. Na 
rua, eu era escanzelada, suja, de cabelos curtos, cor-
tados com um caco de ladrilho — encontrado nos 
despojos da manutenção do interior do monumen-
to onde vivíamos — e levava sempre o sagui comigo.

Foi destacado para o comando da investigação 
o Delegado Dias, um homem alto, magro, de condu-
ta inabalável, que fumava pelo menos dois maços de 
Continental por dia. E que viria a divulgar uma nova 
tese. Saber que fumava deu-me algum conforto; não 
seria de todo desprovido de sensibilidade.

Ia acompanhando a minha vida nas placas la-
terais das bancas de jornal, como se de outra vida se 
tratasse. Também essa era a sensação que tinha de 
mim própria — dissociação. Aquele “eu” lido, não 
era eu, mas quem lia também não. Afinal onde es-
tava eu? Quem se lembraria do meu verdadeiro eu? 
Eu própria já não sabia bem ao certo se me quere-
ria lembrar. Talvez Cesária ou Seu Raimundo? Esses 
dois, apesar de tudo, conheciam-me por completo, se 
é que isso é possível. 

ANDRÉA ZAMORANO

Nasceu no Rio de Janeiro e vive há quase 30 anos em Portugal. A Casa da Rosas, seu 
romance de estreia, foi publicado naquele país em 2015 e ganhou o Prémio Livro do Ano 
da revista TimeOut Lisboa. O romance será publicado em breve no Brasil pela Tinta Negra 
Editorial. Além de escritora, a autora é dona do restaurante Café do Rio, em Lisboa.

ANDRÉA ZAMORANO

Ilustração: Igor Oliver

A CASA DAS 

ROSAS

JULHO DE 2017  |  29



A
inda que a memória 
me chegue com lacu-
nas, ela desencadeia 
a sensação recorren-

te de náusea. Lembro-me da 
tia pendurando lençóis no va-
ral, o cheiro do sabão em pó, o 
anil deixando o suave azul nas 
peças brancas a quarar, ela pu-
nha capricho naquele trabalho 
que se repetia na rotina da ca-
sa. O terreiro pequeno de chão 
batido, naquela época, parecia-
-me imenso, o velho e útil tan-
que de cimento aguardando seus 
dedos com unheiros, algumas 
ervas cresciam em bacias e car-
caças de pneus, um pé de limão 
numa extremidade e na outra 
um mamoeiro subnutrido — 
cenário de paz. Imagino-a (pre-
ciso preencher espaços vazios) 
com um belo sorriso quando me 
avistou, foi logo buscar o bam-
bu para levantar o varal e dei-
xá-lo bem esticado para que as 
roupas já limpas receberem todo 
o sol de verão. Não sei de onde 
ele surgiu, mas estava possuído 
pela alma ávida de um Belze-
bu. Nem me viu, tão pequeni-
na, colada à parede de chapisco 
com meu vestidinho amarelo 
que quase deixava transparecer 
a calcinha — roupas nascidas da 
velha Singer de minha mãe cos-
tureira a quem não faltava esti-
lo — cabelos pretos com corte 
indígena, sapatos brancos com 
meias de lacinhos.

Antes mesmo que ela ti-
vesse chance de fugir dali ou eu 
compreender que aquilo que 
aconteceria seria um divisor de 
água na minha vida, ele foi ar-
rastando-a pelos braços, aos tro-
peços subiu a pequena escada 
que dava para a porta da cozinha 
em feroz agitação. Ele vocife-
rava expressões que não enten-
dia, aliás tudo era-me novidade 
naquela infância. Você não pres-
ta nem para vigiar a sua filha, a 
desgraçada estava aos beijos com 
aquele mulato ocre no final do Be-
co do Bento — a frase ainda vi-
va ressoa daquele passado. Eu 
tremia muito, mas consegui se-
guir os berros, ele encurralou-as 
na parede de azulejos encardidos 
do banheiro e dava-lhes tapas 
em meio a ameaças de morte. 
Furiosa e insubmissa, a filha en-
saiava cuspir-lhe na cara, mas 
de tão nervosa a baba descia pe-
lo seu queixo e pescoço. Horro-

MEMÓRIA 
DE MULHER
ELTÂNIA ANDRÉ 

Ilustração: Dê Almeida

rizada, eu espiava apenas com 
um olho, tapei o outro assustada 
com aquele homem. Ressurgiam 
de outras eras o medo e a revol-
ta. Meu priminho chegou cor-
rendo e chorando, pediu ao pai 
que parasse, logo obedeceu ao 
seu semelhante mesmo naque-
la idade de brincar de bilosca e 
carrinho de rolimã. Fiquei ali 
feito uma conchinha de gente, 
encolhi-me o máximo que pude 
agasalhando-me como uma os-
tra, em seguida reconheci o ron-
co de sua surrada Lambretta e 
senti que alguém me pegava no 
colo, sem saber a quem perten-
cia aquele pescoço, agarrei-me a 
ele, enquanto ia me acalmando. 
Os lençóis estavam no chão e 
novamente sujos, caíram quan-
do da luta da tia para escapar às 
agressões, pois ela apoiou-se no 
varal como se fosse possível se fi-
xar nele e livrar-se daqueles ten-
táculos opressores. 

A minha prima, a Sandra, 
era um charme com suas sardas 
de boneca e sua irreverência, não 
abaixava a cabeça, sentia-se vito-
riosa com um objeto nas mãos 
trêmulas… desgraçado, bem fei-
to, arrebentou o relógio que que-
ria tanto e que comprou mês 
passado, eu não vou desistir do 
Tunim, viu mãe? Com um mar-
telo de amaciar carne, num ri-
so entre lágrimas, estraçalhou o 
Mondaine comprado a presta-
ções na Joalheria Meia-Pataca.

Meses depois, quando os 
quatro estavam voltando de um 
churrasco num sítio de ami-
gos, provavelmente por causa 
do excesso de álcool ao volante, 
o Fusca azul capotou na entra-
da da cidade e pai e filha mor-
reram na hora. Morávamos no 
alto do morro num bairro próxi-
mo à entrada da cidade e no fi-
nal do dia, como era de costume 
depois que a minha mãe termi-
nava de varrer o terreiro com a 
vassoura de mato que ela própria 
fazia, parávamos a olhar a estra-
da que ziguezagueava por entre 
as colinas, num aclive em forma 
de ferradura, onde o sol raquí-
tico na tarde se despedia lan-
çando ares de melancolia. Hora 
estranha em que todas as tardes 
nossos olhares buscavam os arre-
dores, como se imaginando coi-
sas e sonhando com o futuro. 
Mãe, por que o tio Tuíca fez aqui-
lo? Não sei, filha, ele é nervoso, e 
pensa que as mulheres têm o cou-
ro duro. Um bruto. Começava a 
entender que eu era mulher e o 
que era ser mulher num mun-
do habitado por homens como 
o tio. Avistamos uma ambulân-
cia pressurosa que apontou no 
declive da estrada, e ela disse-
-me que uma corrente de arre-
pios percorreu todo o seu corpo. 
Pensei que no fundo uma voz 
ditava-lhe pressentimentos, afi-
nal tínhamos parentes velhos e 
doentes, mas a existência traz 

outras surpresas que — mal su-
pomos — estão a caminho. Bem 
a lua ainda não havia tomado 
o lugar do sol nos altos do Mi-
guel a realidade chegava com seu 
peso: recebemos a notícia que 
aquela Kombi branca do hospi-
tal estava levando nossos paren-
tes. A esposa e o filho sofreram 
no corpo lesões leves. Todos fica-
ram tristes pela tragédia. Porém, 
não consegui lamentar a morte 
do tio, mas durante meses não 
fechava as portas de casa, nem 
do banheiro, pois habitara-me 
a estranha sensação dele ainda 
presente e tive medo de que ga-
nhará um poder de assombrar a 
mulheres vida afora. 
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Rain at daybreak

One at a time the drops find their own leaves
then others follow as the story spreads
they arrive unseen among the waking doves
who answer from the sleep of the valley
there is no other voice no other time

Chuva ao nascer do dia

Uma a uma as gotas vão achando suas folhas
outras as seguem conforme a história avança
elas chegam sem ser vistas entre os pombos
despertando em resposta ao vale que dorme
não há outra voz nem há outro tempo

n  n   n

The morning

Would I love it this way if it could last
would I love it this way if it
were the whole sky the one heaven
or if I could believe that it belonged to me
a possession that was mine alone
or if I imagined that it noticed me
recognized me and may have come to see me
out of all the mornings that I never knew
and all those that I have forgotten
would I love it this way if I were someone else
or if I were younger for the first time
or if these very birds were not singing
or I could not hear them or see their trees
would I love it this way if I were in pain
red torment of body or gray void of grief
would I love this way if I knew
that I would remember anything that is
here now anything anything

A manhã

Eu amaria isso assim se isso pudesse durar
eu amaria isso assim se
fosse todo o céu o paraíso
ou se pudesse acreditar que ele fosse meu
uma posse que fosse só minha
ou se imaginasse que o céu reparou em mim
me reconheceu e veio até aqui para me ver
para além de todas as manhãs que eu não vi
e todas das quais me esqueci
eu amaria isso assim se fosse outra pessoa
ou se fosse jovem pela primeira vez
ou se estes passarinhos não estivessem cantando
ou se eu não pudesse ouvi-los ou ver as árvores deles
eu amaria isso assim se sentisse dor
o tormento vermelho do corpo ou o oco cinza da tristeza
eu amaria isso assim se soubesse
que me lembrarei de alguma coisa do que está
aqui agora alguma coisa alguma coisa

W. S. MERWIN
Tradução e seleção: André Caramuru Aubert

W
. S. Merwin (1927), em plena atividade aos 89 
anos, é um dos poetas norte-americanos mais 
admirados de sua geração. Nasceu em Nova 
York e há muitos anos vive no Havaí, onde, além 

de escrever, mantém um ambicioso projeto de recuperação das 
matas nativas. Uma das marcas registradas de Merwin é ausência 
de pontuação em seus poemas. Foi Poeta Laureado do Congres-
so e ganhou todos os prêmios mais importantes, entre os quais o 
Pulitzer e o National Book Award.

n  n   n

April

When we have gone the stone will stop singing

April April
Sinks through the sand of names

Days to come
With no stars hidden in them

You that can wait being there

You that lose nothing
Know nothing

Abril

Quando formos embora a rocha não mais cantará

Abril abril
Afunda na areia de nomes

Dias por vir
Sem que neles haja estrelas ocultas

Você que está aí pode esperar

Você que nada perde
Nada sabe

n  n   n

By the front door

Rain through the morning
and in the long pool a toad singing
happiness old as water

Na porta da frente

Chuva atravessando a manhã
e na comprida lagoa um sapo canta
felicidade tão antiga quanto a água

n  n   n

Dew light

Now in the blessed days of more and less
when the news about time is that each day
there is less of it I know none of that
as I walk out through the early garden
only the day and I are here with no
before or after and the dew looks up
without a number or a present age

Luz do orvalho

E agora nos dias abençoados do mais e do menos
quando a novidade sobre o tempo conta que a cada dia
há menos dele eu nada mais sei sobre isso
enquanto caminho pelo jardim bem cedo
somente o dia e eu estamos aqui sem
antes ou depois e o orvalho olha para o céu
sem registro ou idade 
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NOTÍCIA NA PONTA DO DEDO. 
ARGUMENTO NA PONTA DA LÍNGUA.

BA I X E  AG O R A :

AC ESSO  E M
Q UA LQ U E R  LU GA R

AT UA L I Z AÇ ÃO
E M  T E M P O  R E A L

N OT I F I C AÇÕ ES  DA S  N OT Í C I A S 
M A I S  I M P O RTA N T ES

R ES U M O  D I Á R I O 
D E  N OT Í C I A S

G E O LO C A L I Z AÇ ÃO G U I A  C U LT U R A L


