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poesia

ALFABETO

E OUTROS POEMAS
Venus Brasileira Couy

alfabeto
Ensino a Bruno,
que ainda não fez sete anos,
o alfabeto
da língua alemã.
Bruno tudo escuta,
tudo escreve
e me diz:
Gosto desta letra:
Ä, umlaut,
e, desta também,
Ypsilon.
Bruno,
assim,
de meias,
com os pés
ligeiramente
sobre os meus,
pede que
lhe diga
o secreto ofício
de ensinar
e amar.
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palavra
A palavra
que escapa
e emudece
a sílaba
passa
a inventar-te.
Eu,
que fui
“fêmea-rapaz”,
apanho-te
aí,
onde a letra
escorre,
por entre os meus
e os teus dedos,
o instantâneo
toque.
distraído,
foi-se,
e agora
jaz,
mudo,
no velho
armário.
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canção para ninar você
Para Carlos Drummond de Andrade

Não decorei as trinta e uma regras do amor,
tampouco conheci Virgílio ou Ovídio,
mas cedo
aprendi
o abc do amor cortês,
para ninar você.
Preparei
bem preparadinho
um chá
de erva-doce
e misturei
bem misturadinho
três colheres de almíscar,
dois cravos da Índia
e uma pitada
de bem-me-quer,
para ninar você.

Em quatro partes,
dobrei
bem dobradinho
seu chambre predileto,
négligé-noir,
e guardei-o
bem guardadinho,
para ninar você.
Não te darei gato,
passarinho,
anel de brilhante,
vestido
ou país,
Te darei... Ah! Isso te darei,
para ninar você.
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roman a cléf
Varanda.
Domingo azulado
no décimo andar.
Tomamos o café
e iniciamos
nosso roman a cléf.
Una furtiva lágrima
goteja.
Donizetti,
tão trivial,
às onze.
Barganhamos o silêncio,
as contas,
o jornal,
as mesuras
e monogramamos nossos chambres:
A. V.

Venus Brasileira Couy

Doutora em Teoria da Literatura (UFRJ), com pós-doutorado em Literatura Comparada (UFRJ). Poeta e ensaísta, publicou,
entre outros livros, Do amor mais abrigado do vento (Rio de Janeiro: Edições Magnólia, 2007), Mural dos nomes impróprios:
ensaio sobre grafito de banheiro (Rio de Janeiro: 7Letras, 2005) e Inverno de baunilha (Rio de Janeiro: 7 Letras, 2004).
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poesia

PÕLINUD-INÁ

Daniel Glaydson Ribeiro

a luz própria da terra é
guardada dentro dum
manto, que o fogo atra
vessa, que o ouro con
centra, que o homem dis –
persa –senão quando este
veste
o manto–
abaixo da túnica, havia a pele abrigando o sexo em todos os poros;
entre erupção vulcânica e queimada
hàlgo d’
ordem,
desordem,
círc’lo :
as labaredas no interior da terra;
& um’ Alma-Crosta
que debajo de mi manto, al rey mato.
na estrada percebo que a noite
à margem

ainda
ex iste

um chão de brasas
pai zagem
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o fogo lambe árvore muda,
¿ foi

o

ho
m i
qui
ati
ô
foi

u

çô,
vem

t u

?

& no entanto
A enten demos:
desde quando muda,
há
um espaço inabitado
senão por mim
continuo
muda minhas palavras 		
são folhas
meus verbos
são
frutos
meus gritos
são flores
e há
um vento
que
sempre
recorto
		
porque
o chão 		
não
cansa
de 		
ninar-me
buscando
u m a
o u
t ra
s o m
b r a
um’
ou
træ
’strela
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Adentro a fumaça espessa			 Eu queimo junto
dàrvre
entre crime e cultivo			
e o vento negro que isto exhala
a terra um cemitério de gestos						b a y l a
rígidonegros							geométrico:
onde homens voltarão a plantar,				três quadriláteros
do mesmo.							e um
ponto.
E o mesmo que brota,
é menos.

Mas há uma serpente com plumas						corpo com
suspensa entre a queimada							cem nervos
para con tê-la									y dobras
escrevendò fogo								res surge
en suas escamas 							
reaceso
Ela quis mostrar-se sem seu manto.
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amizade
Nada mais,
como um animal falante no olho do furacão,
hablando para el ojo del huracán, 		
dentro
del agua sucia, 			abrindo
as portas da rua para o furacão jorrar
a água vulcânica do mundo.
Amizade
a tradução do outro ao tempo
conceder-é. 			La amistad
es conceder al viento
la música del otro.
O texto é só
a partitura do pensamento tatuada
em tua nuca.

Daniel Glaydson Ribeiro

Natural de Picos. Pai de Anita, Tarsila e Bento. Professor do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí.
Doutor em Teoria Literária e Literatura Comparada (USP) e Mestre em Língua Espanhola e Literaturas Espanhola e
Hispano-americana (USP). Publicou ensaios, poemas e traduções no Brasil, Argentina, México e Cuba.
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poesia

A OUTRA FACE
Rogério Newton

quando nasci
meu pai e minha mãe
untaram algodão de palavras
passaram no meu peito
e na minha fronte
sopraram búzios nos ouvidos
na rua de pedra
meninos lenhadores tangiam jumentos
chocalhos soavam como a flauta de khrishna
o riacho borbulhava entre as pedras
um anjo barroco sertanejo sorria
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os passos
do meu pai e da minha mãe
ressoam nesta casa
por isso choro
de alegria
tenho o coração em chamas
as mãos vazias
toda manhã
bebo gotas de orvalho

18

[revista Desenredos - ISSN 2175-3903- ano XII - número 32 - Teresina - PI - março 2020]

não sei por que teimas
em lembrar a cozinha
da casa da infância
o céu estrelado
acima das paredes ocre
das carnaúbas
a cinza fria recolhida
por mãos negras
sia domingas, baziliza
sancha, luzia
maria do ôi cego, das dores
impossível esquecer essa lembrança
quente como os doces
de minha mãe no fogão de lenha
o pote de barro
apara água da chuva
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o imutável
meu pai escreveu
com a melhor letra
“tudo passa, meu filho
só uma coisa não cansa”
o quê, meu pai?
procure, procure

Rogério Newton

Nascido na Rua das Portas Verdes, em Oeiras, PI, iniciou como cronista escrevendo em jornais. No final da década de 80,
editou em Oeiras o jornal mimeografado O Beco. Na década seguinte, integrou o grupo que fundou a revista Pulsar, em
Teresina. Publicou oito livros. Os poemas aqui publicados fazem parte do livro A outra face.
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prosa

UM OLHAR
NA MULTIDÃO
Mônica Ramos da Costa Macedo
Sabrina Guedes de Oliveira

Era uma tarde tranquila. Caminhava com o sol banhando meu rosto. Pelas ruas
da cidade.... Tanta gente.... Tanta coisa. Andar, andar, andar... De repente, as lembranças
acometeram a paisagem que já não era aquela que eu via. Mas aquela que sentia... E vamos no
tempo, sentindo cheiros, guardando emoções, vendo cenas...
Tudo parecia fluir, sem censura, sem medo, sem clausura. Mas o burburinho das vozes...
ah! São tantas as vozes que nos atravessam: as do passado, do aqui e agora e as vindouras...tantos
significados....
Não conseguia perceber o ontem, o hoje, o amanhã. As memórias chegavam e iam
embora. Os sentimentos de outrora se misturavam aos desejos e vontade do hoje, daquilo que
às vezes não via, mas tocava no fundo d’alma.
O sol brilhava, incendiava, acalorava meu ser e eu a caminhar sob reflexo daquela luz
que embalava minhas emoções. Trazia histórias no peito, um misto de saudades, de amores, de
pessoas... Ah estas! Muitas se perderam no tempo.
Quanto mais eu caminhava, mais abrasada pelo calor eu ficava, mais sufocada pelos
sons, pelas vozes que povoavam minha mente. Que tensão!
O meu interior andava em descompasso. Que mundo eu vivia? O tilintar das horas me
incomodava e reviver os tempos me trazia dor.
No caminhar daquela tarde, os pés sentiam o latejo da fina areia abrasada que adentrava
meus poros.
Até que cheguei em casa. A boa e velha poltrona me esperava. Mas antes, decidi
tomar uma boa ducha para verter todo o calor. Joguei-me embaixo do chuveiro...água boa e
prazenteira refrescavam-me não só do calor, mas também dos pensamentos. Pensava ainda: até
quando seremos transeuntes de uma cidade de intenso movimento e negociações, mas de muitas
invisibilidades cidadãs nas querelas das esquinas, nas marquises fétidas e nos silêncios dos lares?
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Saindo do banho sem querer retomar a esses arroubos filosóficos, joguei-me na poltrona.
Fiquei ali por uns bons minutos descansando os pensamentos e acalmando a alma. Mas o meu
íntimo voltava a me inquirir, a me desafiar sobre questões do cotidiano que fingimos não ver,
mas que gritam e ardem no aumento das calúnias, nas fragilidades das fontes, nas dispersões
inquietantes das informações...
Afinal de contas, pensava sobre tantos de nós que nos seus fazeres voltam calados para
o final do dia, deixando os desejos e os sonhos presos às aflições, aos não ditos.
Somos autorizados? Legitimados? Capilarizados?... O que somos afinal? Um corpo que
produz e uma mente treinada para vivificar modelos?
Onde estamos nós???? Os rostos, as expressões, as vozes que nos constituem no cabedal
das nossas ancestralidades se materializam em nossas condições históricas, reais de vida?
Onde está a poesia da vida? A sutileza do gesto que manca e não deságua numa
solidariedade fortalecida? Bilhões de amigos nos diz o Facebook... Para quem de fato? Para que?
O prazer do abraço, a gentileza do sorriso, o acolhimento necessário a hora de cada
um... Onde estão?
Fulgurando minha cabeça de fervilhantes palavras, decido tomar um copo de água
gelada, mas a angústia, o incômodo persistem. Não vejo solução.
Ando sem parar pela casa, não consigo me acalmar. O que tem sentido para mim? O
tudo ou o nada? Não sei definir, não sei me definir diante das impossibilidades, das negações da
vida.
O jogo da vida é cruel e nos retira dos silêncios interiores, alimenta a nossa alma com
os sentimentos mais impuros e sarcásticos. Sou uma dessas, embevecida pelas ironias e fantasias
deste mundo.
Ando de um lado para o outro e a cabeça começa a girar, a trazer em mente a perversidade
que habita em mim. Olho para a estante da sala...quantos livros!!! Quantas histórias moram ali?
Quantas pessoas... personagens... quanto de tudo sou eu representada naquela poeira letrada?
Seria eu um personagem, uma ficção? Minha vida, minhas histórias não seriam reais?
Quantos questionamentos e tensionamentos revestem este corpo que habita em mim.
A cabeça a rodar, a dor a explodir o cárcere dos meus pensamentos, devaneios e os tilintar das
horas a me dizer...O tempo nunca para!!! O tempo é cruel!!! Já anoiteceu e me pergunto o que
fiz da vida?
Sempre um nada a responder. Sou espectro de mim mesma, uma andarilha deste mundo
arredio que a todo instante me derruba, me coloca pra escanteio. Sou uma voz sem som a ecoar
os medos que sinto.
O que faço agora? O silêncio já foi melhor conselheiro.Tudo incomoda. Ligo a televisão,
quem sabe a tela falante traga algo de bom. Pura ilusão!!! Que nada!!! Sinto mais incômodo,
mais angústia, não sei responder ao certo.
As horas passam e vivo no esquecimento, esquecida por todos. O tilintar do telefone
emudecido. Nenhuma ligação, ninguém se lembra desse ser ao qual eu represento. Digo bem,
represento. Já não mais sei minha identidade. Desconheço a mim mesma. Não sei mais quem
sou.
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Continuo a caminhar pela casa, mas agora acompanhada pelo som da televisão que de
nada adiantou. Nada me acalmou.
Desligo a televisão e o breu da noite toma conta do lugar. São muitas as inquietudes, as
andanças e as possibilidades. Tudo é líquido, nada é eterno.
Essa alma feminina cheia de porquês percebe que me diluo na multidão onde há tantas
gentes e poucas pessoas, míseros cidadãos. Adormeço em meio a um turbilhão de pensares,
evocantes de um outro ciclo que se inicia na experiência cotidiana da vida. Amanhã é outro dia.
Não sei se tenho respostas mas o olhar na multidão me traz a emoção e o sentimento de estar
pensante, seguindo o caminho que não me permite mais recuos, nem atalhos e nem atrasos. É
o bonde da vida que precisa seguir na diferença dos momentos, na contundência do humano.
Volto ao mundo real e felicito-me numa esperança que se refaz a todo tempo. É isso:
dissolvendo as amarras, retirando as vendas, esquentando as mãos. Solidarizando-me com quem
posso, afogueirando os corações do tempo e continuando a verter das experiências e vivências
os ecos da incompreensível e disforme vida, que nos constitui nos pedaços da diferença, ainda
que não tenhamos a noção disso.
Acordo para a vida, saio dos sonhos, da inconsciência, da inconstância e abro os olhos
sob a luz do sol, amigo meu, fogo ardente que me retira da inércia e me faz vibrar e ver que
estou viva.
Desperto para o mundo e que mesmo nas incoerências desse universo me permito
ser eu mesma, esse ser em construção que tenta se manter ativa em busca do eu, das vozes e
identidades que me constituem.
Me perco nos pensamentos, nas reflexões e salto para esse olhar na multidão. Sigo feliz
na certeza que nos meus acertos e erros tenho a possibilidade de me transmutar, de constituir a
cada dia nessa novidade para mim mesma e para o outro.
Caminho para mais uma etapa nesse cosmos. A cada dia um novo ciclo, um novo
feminino, uma nova mulher, um novo ser moldado no barro, nas cinzas que se traduzem em
fênix, como um pássaro a voar, a levantar os braços para o que há de mais desafiador e instigante.

Mônica Ramos da Costa Macedo

Professora da Rede Municipal de Ensino do Rio de Janeiro. Mestranda em Educação UERJ.

Sabrina Guedes de Oliveira

Coordenadora Pedagógica da Rede Municipal de Ensino do Rio de Janeiro. Mestre em Novas Tecnologias Digitais na
Educação UNICARIOCA.
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prosa

Melindres
Adriano B. Espíndola Santos

São 17h. Depuro-me, demorado, de enjoos antigos. Já não tenho o instinto natural de
tomar pé da vida. A casa; ah, a casa não me ajuda em nada: enorme, um oco de mim. Morcegos
alojados entrançam rasantes. E as coisas, que são coisas, nada mais, atulham o meu ir e vir,
escasso. Cerrado nesse quinhão, omito-me os males de uma vida procrastinada; e sigo, ou, para
os mais pessimistas, me entrego ao porvir.
Ouço passos próprios, definidos.Tenho medo, não de mãe, mas de ficar doido, obcecado,
feito pai. O miserável sentia e vivia o que não existia. Punha a culpa no mundo, no tempo, no
vento, na chuva. Sim, na bendita chuva, que não faz mal a ninguém. Chuva só faz bem. Chuva é
expurgo, renovação. A chuva de meu pai, no entanto, era motivo de devassidão; e era torrente,
desastre; calamidade. Aliás, tudo nele, e para ele, era calamidade. Mãe, sim, era chuva. Chuva,
que rima com luva; a de pelica: doce, leve, felpuda. Mas mãe me fugiu branda. Talvez fosse a
continuidade da paz.
Persistem as andanças fugazes, que não consigo acompanhar devido à sutileza no toque,
e se esvaem pelos recônditos perdidos da casa. Ah, a casa: um vão, em vão. Tento segui-los:
irrealizável; se esgotam à medida que me aproximo. Penso em me esconder – mas como, burro,

24
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me ocultar de uma alma onisciente? Recordo-me que preciso de mãe mais que tudo, para lhe
roubar a paz. Quero, na verdade, sentar-me ao pé da janela da sala, dispor as cadeiras seculares
nas tábuas a gemer no chão, com os nossos copos de café de fim de tarde a tira colo; ao pingado
da chuva, tocar-lhe e sugar suas energias, recobrar a sua, que é minha, paz.
Um chuvisco começa a cair e molhar a terra, lá fora. Odeio clichê, mas sou obrigado
a dizer: remete-me à Madeleine, a memória mais singela; alguma coisa que não concebia poder
sentir. Essas insignificâncias me deram fôlego, pelo menos para respirar e sair daqui. Preciso
comprar pão, otras cositas más e, oxalá, Madeleines. Depois da chuva. Tudo depois da chuva.
Ficarei a acompanhar mãe; só nós dois, apreciando a chuva. “Chegue-se, mamãe!”, chamei-a,
insistente, a ponto de perder a paciência.
Senti-a pertinho de mim, com o veludo de suas mãos a tracejar minha pele, como
se mostrasse um plano, uma saída: o calafrio… Não foi por muito tempo: a chuva excita-a.
Preferiu bailar pela imensidão. Ela é livre. Eu sou preso. A mim me importa que está feliz.
Quem sabe esse instante de paz não seja ela.

Adriano B. Espíndola Santos

Natural de Fortaleza, Ceará. Autor do livro Flor no caos, pela Desconcertos Editora, 2018. Advogado humanista. Mestre
em Direito. É dor e amor; e o que puder ser para se sentir vivo: o coração inquieto.
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prosa

A Fazenda

ou o poder do futuro
Arthur Resende

Despertar.
Acordar costuma ser um inferno. Muita dor nos ombros, algum
formigamento no braço direito, a cabeça e as pálpebras pesando uma tonelada. É como
se a gravidade no espaço da cama fosse a de Júpiter, como houvesse no leito uma massa
inaparente e ainda não devidamente descoberta, uma matéria escura que adensasse o
peso do corpo e o imobilizasse junto ao colchão. Não tenho muito tempo para física
teórica agora; tento ignorar a insalubridade do meu sono (patente quando acordo)
e vou à cozinha me arrumar uma xícara de café preto sem açúcar para envenenar o
estômago e conseguir escrever alguma coisa já de manhã. Tenho uns rabiscos na mesa
da madrugada passada — do tipo de ideia genial que você consegue ter no meio da
noite e, quando senta para escrever, já se foi. Na verdade, para além desse papo imbecil
de inspiração, o que existe é resistência ao esforço de escrever. Tudo conspira contra
escrever. Não é uma atividade natural, não pertence aos desempenhos orgânicos de
uma vida humana, invade intrusa e desrespeitosa a maquinaria do nosso corpo, sem
nenhum papel no cômputo geral da subsistência biológica. A escrita é alienígena. Ou
divina, como dizem. E tudo na vida força contra ela. Você toma assento diante do
computador e o mundo, antes opaco e inaparente, começa a gritar por você: uma
música para inspirar, uma almofada na cadeira, mais uma xícara de café, opa, a comida
do gato acabou, e lá vai a escrita ser engolida num turbilhão de coisas mais interessantes
ou importantes do que o ato de escrever. Todo mundo sabe disso, é batido. Mas ainda
há quem se espante. Eu, por exemplo. Eu me espanto de haver dormido às 3 e 15
da manhã sem ter escrito dez por cento das maravilhosas ideias que me ocorreram.
Mas as fotos da minha ex na redessocial me pareceram mais interessantes. Ela tem
estado bem, parece. Na verdade, não há nada de interessante em ficar vidrado nas
fotos de alguém que já não faz parte da minha vida, mas algo em mim precisa morrer
um pouco a cada noite. Mais que o narcisismo sempre propagandeado, a redessocial
estimula certo masoquismo. Criamos felicidade falsa para sofrermos de verdade.
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Tenho descoberto que se ganha muito dinheiro com isso. Também se fala muito de uma certa
“indústria da felicidade”, que abarca os jornais, os programas de TV, os ansiolíticos e a internet.
É com tudo isso que produzimos uma multidão de desgraçados, completamente fodidos da
cabeça e incapazes de viver — mas producentes, absolutamente producentes…
Eu poderia escrever sobre isso no blog pela manhã. Na certa ia render uma publicidade;
esse tipo de crítica ao sistema, com algum verniz de sociologia e muito pedantismo, tem muita
saída.Acho que aquela garota que foi minha caloura na faculdade pode me dar uma moral também,
tem curtido muita coisa minha por esses dias… se der like eu puxo um assunto qualquer, talvez
esse mesmo da “sociedade da infelicidade” ou qualquer papo desse nível. Parecer inteligente
nunca é desvantagem — diferente de sê-lo. Não sei se vou ter tempo para isso também, preciso
chegar na firma até sete e meia, no máximo. Meu turno hoje será mais longo. Não me sobra
tempo de alimentar o blog e nem tenho conseguido muita atenção para ele, na verdade, mesmo
postando na rede e convidando alguns amigos para curtir. Não sei que escrúpulo imbecil faz
com que eu não contrate o serviço para o qual trabalho para bombar com as coisas que escrevo,
chegar, talvez, até o livro — fetiche do burguês ilustrado. Talvez seja só orgulho. Sentir-se gênio
não é exceção. Descanso na paz da mediocridade geral.
Calço o sapatênis com a pressa de sempre depois do último gole de café. Meu estômago
urra. Foda-se o blog, não tenho tempo para impactar o mundo agora com a última mentira que
acabei de conceber e que posso enfeitar com inteligência de mestre.Visto a camisa, ponho a bolsa
a tiracolo e cato celular e chave sobre a mesa. Fones nos ouvidos sempre, música no máximo —
não quero ouvir o mundo. O mundo é meu pretexto literário. É bom quando o criamos. O que
nele é à revelia, é lixo. Cinco minutos até o ponto sem ver os rostos que me passam, motorista
e cobrador do ônibus são como catracas vivas, ou menos. Não costumo reparar em nada, estou
sempre muito em mim mesmo e nas coisas que quero escrever. Milagrosamente algo me chama
a atenção hoje: um ponto antes do meu, um prédio imponente de uma companhia multinacional
estampa o slogan: We can everything!; há um rosto branco e absurdamente sorridente junto à
frase. Ao lado da ampla porta de vidro reforçado, pela qual entram e saem engravatados em
fluxo incessante, algumas pessoas dormem sobre papelões velhos; há uma criança com eles, de
cabelos desgrenhados e muito catarro sob a boca; um velho pede esmolas expondo da perna
uma ferida purulenta…
Achei bonita a ironia.
O nono andar.
Um prédio comercial comum, modesto perto dos seus vizinhos, dez andares apenas.
No nono andar funciona o escritório da Own light: marketing pessoal e corporativo — assim lê-se
nas plaquinhas metálicas já sem lustro que preenchem o quadro dos andares sobre as portas dos
elevadores. Reparo ao chegar que quase não há mais placas, muita empresa faliu aqui, apesar do
preço módico do aluguel das salas. Restam um consultório de dentista, um salão de beleza, dois
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escritórios de advocacia, uma igreja no primeiro andar e nós. Nós nunca fecharemos. O que
fazemos movimenta a humanidade há milênios, embora pensem que seja coisa nova, modismo
da época, aberração tecnológica. A tecnologia, no entanto, é uma roupa nova para cobrir e
adornar as chagas mais velhas e apodrecidas que temos. Soa clichê, não é? Pensei nessa frase para
o blog também, tencionei descartá-la pelo seu amplo e desgastado jargão na ilusão de poder,
depois, dobrar a linguagem ao modo de um material difícil, como liga de cunho duro e sôfrego
que exige longo esforço e braço firme para ganhar a forma precisa, o fio pungente, e enfim
conseguir forjar no áspero das palavras uma expressão própria, contundente, dessas que se nos
manifestam não como palavras, mas como coisa viva. Frouxa e lassa, a minha inteligência recua
ante o empenho necessário; o brilho falso do jargão me cai melhor.
Subo pelos velhos elevadores sem música, apenas os ganidos metálicos e incessantes
das roldanas. Sala 904, nos fundos e com poucas janelas. Não há nenhuma identificação na
porta. Acho a chave no molho e abro-a como todas as manhãs. Lá estão eles, imóveis e discretos
centros de controle da fé pública, da opinião política, do afeto e do desprezo dos outros. São,
ao todo, doze painéis em torno da sala, com uma mesa grande no centro rodeada de algumas
cadeiras, onde deixamos nossos pertences junto a um cesto com algumas frutas, pães, e uma
garrafa de café ao lado. Há também um suporte plástico para filtro d’água com um galão de água
mineral a uma das paredes, entre uma prateleira e a mesa da Mãe, com um saco de copinhos
plásticos ao lado. Em um pequeno cômodo anexo, um banheiro minúsculo e uma pia como
lembrança de uma cozinha prometida para o lugar. A mesa da Mãe é o cérebro da coisa: um
computador central que gerencia tudo, ao qual estão todos conectados para a rápida captura e
envio de informações, vídeos, imagens — memes principalmente —, o que for preciso para
o momento, com o fornecimento de energia à base: um emaranhado de cabos, extensões e
três nobreaks ligados ininterruptamente. Não me canso de admirar a singeleza do chefe, ao
nomear esse complexo maquinal de Mãe: é aquela que alimenta, que sustém todo o movimento
incessante que esse lugar produz lá fora — ainda que aqui nada pareça vivo, nem mesmo nós
que trabalhamos.
Não sei ao certo quantos temos aqui, mas são muitos e estão sempre funcionando. Se
um deles quebra, a troca é simples e rápida. Considerando que cada estante tem seis prateleiras,
e que cada prateleira acomoda cerca de dez deles, temos sessenta por estante, setecentos e vinte
ao todo. Isso ainda é muito pouco, já ouvi dizer de empresas com quase dez mil lá na China, mas
o patrão diz que empreendimento novo a gente tem que ir com calma. Os setecentos e vinte
smartphones distribuídos ao redor da sala, ligados e operados em ritmo frenético, formam um
painel de cores vivas e alucinantes. Poderia integrar facilmente uma sala de qualquer museu
interativo — e certamente integrará no futuro, quando maneiras ainda mais sutis de guiar o
destino dos outros forem inventadas.
São sete e meia, hora de começar o turno, sozinho até às oito e meia, quando chega
Camila. Até lá eu tenho algumas demandas para cumprir, mas talvez sobre algum tempo para
o blog. A imagem do mendigo segue na minha cabeça. Não queria me sentir um canalha por
pensar nele apenas como uma ideia, um significante vazio com o qual erijo uma boa imagem
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para mim mesmo, muito humanista. Mas a demanda do mundo é maior do que os meus braços
alcançam. Mais próxima está a nomeada — sempre agradável, por que não? Melhor ficar com
a literatura.
Um episódio interessante.
Quando a polícia entrou no apartamento 301, prédio nº 1106 da alameda Central,
deparou com as nódoas de sangue ainda quente que empapavam o lençol, o corpo de homem
nu vergastado de rasgões profundos no peito e no rosto que deixavam entrever uma costela
e a perfuração pulmonar, uma parte do osso esterno, a mandíbula, a lateral do crânio, o olho
direito vazado. E ela resignada. Sentada à mesa do quarto, fumando, com olhos inchados de
tanto chorar e sem rastro de alma. Teria sido tudo que os jornais apuraram até às oito: “Maria da
Graça Albuquerque Casanova, 32 anos, casada há sete anos com Ricardo dos Santos Casanova,
a vítima. Arquiteta. Tida por mulher fria e frustrada, suspeitara de um adultério do marido há
dois meses. Crime passional com premeditação e requintes de crueldade”. O texto do blog dava
mais detalhes, procurava dar um tom novelesco à notícia: Maria da Graça fez o jantar naquela
noite como na lua de mel, pediu ao marido que trouxesse o vinho, acendeu as velas, preparou a
cama. Depois da comida e do vinho, conduziu Ricardo ao quarto com carícias indecentes e uns
beijos que há tempos não se davam. A pressa com que despia o marido o pegou desprevenido
e diminuto de frio, mas nada que os afagos de sua boca não resolvessem. À primeira reação de
virilidade do marido, montou-lhe ofegante. Cavalgava sofregamente, sem muita desenvoltura
mas com um entusiasmo de adolescente, a ponto de levar o marido ao ápice com uma agilidade
além da exigida por uma boa transa, e foi justamente no momento em que, entre sussurros e
gemidos, ele lhe anunciou o orgasmo iminente, que ela puxou com a mão direita uma grande
faca de corte previamente afiada com aplicação e paciência e escondida sob os lençóis e partiu
para cima dele aos berros “então goza, desgraçado! morre tendo de mim o prazer que você
nunca me deu, seu puto!!” e foram vinte estocadas vigorosas, marcadas pelo pulso de cada
palavra que dizia enquanto marido urrava de dor até a morte. Depois de morto e ainda quente,
ela caiu sobre o seu corpo, chorava aos borbotões e deu-lhe um beijo de despedida.
Não era texto de fazer inveja a Nelson Rodrigues, A vida como ela é segue sendo coisa quase
imbatível nesse quesito. Também não me recordo do número desse prédio na alameda Central,
que se não me engano não tem condomínio nos números pares, além de ser inverossímil que
alguém reproduza assim tão bem, nos detalhes, a Sharon Stone de Instinto Selvagem. Mas vindo de
um blog intitulado desmistificando o feminismo isso não me surpreende. O texto da suposta notícia,
“apurada esta manhã pelas autoridades”, termina com um pequeno manifesto em defesa dos
homens contra a violência das mulheres, contra o suposto vitimismo das feministas e lembrando
que os homens não são protegidos, como elas, por uma lei especial contra a violência do sexo
oposto. Na postagem da página que o blog mantém na redessocial, uma enxurrada de likes e
comentários histriônicos. Inclusive o meu. Quer dizer, não exatamente. Estou administrando o
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perfil de um pai de família de 46 anos, Francisco José Mascarenhas, cristão e defensor dos bons
costumes. O perfil desse é bem crível, temos um bom arsenal de fotos em família de um cidadão
que aparenta essa idade, surrupiadas de uma redessocial turca (quase impossível de rastrear), e
um bom número de amigos – a maioria, perfis falsos também. Com ele eu tenho que repercutir
especificamente três itens: primeiro, tudo que for relativo à Igreja Católica positivamente
(sr. Francisco é católico fervoroso): memes, vídeos de homilias, orações, frases de autoajuda
atribuídas a padres pops. Segundo, defesa do armamentismo e crítica aos direitos humanos.
Terceiro, crítica de minorias: mulheres, mais especialmente.Temos cerca de 200 perfis com essa
função, mas esse tem ficado mais popular ultimamente – a figura do pai de família trabalhador,
bem-sucedido e indignado com a sociedade é a que mais agrega em torno de si as visualizações,
curtidas e comentários positivos. Aqui fazemos valer, como estratégia, o respeito que o nosso
povo diz nutrir pelos “mais velhos” – que, todos sabemos, é apenas o mais tosco argumento de
autoridade disfarçado cinicamente de humanismo. E como as pessoas creem na autoridade!
Ainda que respaldada em nada, ou apenas no fato de se ser um homem branco de classe média
alta com empáfias de senhor de engenho.
Acaba de me responder aqui, nos comentários, uma menina – vinte anos, se muito:
“mais um ‘cidadão de bem’ vomitando seu chorume aqui. vai ver as estatísticas de feminicídio só
esse ano antes de falar tanta merda. #machistasnãopassarão” – completada com um emoticon de
uma carinha vomitando. Com essa agressividade ela não tem a menor chance, mesmo que nesse
caso toda indignação do mundo seja justa e, na verdade, ainda muito pouco perto do que alguém
como o sr. Francisco mereceria – se ele simplesmente existisse (quero dizer, sabemos que ele
existe sim, que ele anda na rua ao seu lado, te cumprimenta no trabalho, torce pelo seu time,
ajuda um idoso atravessar a rua, toma um trago no bar com você e puxa aquele samba bom;
que ele às vezes criou você desde pequeno, trocou suas fraldas e te alimentou com paciência, te
deu seu primeiro computador e te levou pra escola, te ama e manda recado pra saber se chegou
bem da rua; às vezes dorme com você todas as noites; sr. Francisco são muitos sem ser ninguém
e isso é parte da magia e do horror daquilo que faço: damos rostos e falas ao discurso da ordem
social que paira errático sobre as nossas cabeças – e que a uns, acerta como a lâmina do algoz.
Encarnamos as ideias nos personagens mais críveis que nem o cinema conseguiu criar. Somos
os escritores perfeitos). Tenho certa pena da menina porque concordo com ela. Está coberta
de razão, por debaixo das hashtags e das palavras de ordem. Mas aqui não se trata de ter razão.
Pode parecer exagero, mas estamos no terreno da ficção. A redessocial é a absolutização da
literatura, porque obriga cada um que nela queira se arriscar a contar uma história convincente.
Não lidamos nem com o verdadeiro nem com o falso, mas com o verossímil. Os fatos e os dados
científicos aqui contam tanto quanto num romance de ficção científica: o escritor terá sucesso
quando souber usar os dados, manipular as informações de modo a produzir uma narrativa
verossímil e cativante com eles, mesmo que narrando o insólito, o absurdo, o simplesmente
falso. Se apenas lançar os dados e discorrer sobre eles, não terá um romance, mas se muito um
artigo científico. Quem não compreende como a ficção modela e ajusta nosso modo de ver o
mundo, como uma tela invisível ante os nossos olhos; quem permanecer sábio e cientificamente
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preso à frieza das estatísticas e dos fatos – esse será carne morta na arena que está por vir: a
aldeia global, agora o estamos vendo, possui a forma de um grande ringue.
Olhe que eu tinha apenas comentado que “se o feminismo for instalado, cenas como
essa serão rotina. Se fosse o contrário, estariam todas aqui istericas (sic – um erro de ortografia
bem instalado dá credibilidade) gritando, mas quando é um homem que morre nas mãos de uma
loka ninguém fala. todos sofrem com violência, homens e mulheres, o resto é mimimi”. Uma
pobreza dessas, e já quase quinhentas reações! Nunca criei um personagem tão exitoso...
Um dia seremos reconhecidos por isso!
Camila.
Pontualmente às oito e meia a porta se abriu e ela entrou calmamente, me dando um bom
dia cordial mas sem muita intimidade. Cabelos crespos presos, os grandes óculos sobressalentes
guardando um olhar aguçado, já imediatamente lançado à Mãe. “Bom dia, Camila”, respondo
quase maquinalmente. E o diálogo começa morno como toda manhã: “Tudo bem?” – “Ah, como
sempre. E você?” Tento entabular alguma conversa sobre minhas crises criativas, apesar das
ideias incríveis que me passam pela cabeça, mas nada disso finca raiz nos ouvidos dela. “Como
estamos nessa primeira hora e meia?”, ela desvia-se rapidamente para o que lhe interessa. “Pouca
movimentação – explico. O que mais agitou a rede é uma fake news de crime passional contra um
engenheiro. Nossos conservadores tiveram um desjejum farto”. “Para eles qualquer coisa é um
prato cheio. Um peido e eles viram do avesso apontando o acusador para todo mundo. Quando
você espalha o medo, o denuncismo é sempre popular.Vou fazer o escaneamento da Mãe e rodar
o software de captura de imagens na rede. Alguns perfis precisam de mais fotos. Pode montar
esses aqui para mim? Te mando pelo agora mesmo no cel.”.
Mesmo a bolsa de mestrado em Ciência da computação, que ela cursa há um ano, não
era suficiente para o custeio da vida numa cidade como a nossa e eu sabia bem – por isso mesmo
desisti de continuar estudando teoria literária na universidade. E sabia também que Camila
não gostava do que fazia ali. Mas o emprego pagava razoavelmente bem, e as necessidades da
pequena Sofia vinham sempre em primeiro lugar. Se não era com orgulho que gerenciava tudo
aquilo, ao menos o motivo era de uma nobreza incontestável. Só os canalhas julgam as mães.
Infelizmente, há muitos deles hoje. Alguns, somos nós mesmos que criamos, à revelia de querer
um mundo melhor. Nossos idealismos são cegos para o que fazem nossas mãos. Melhor dizendo:
o estômago não tem idealismos, mas é a pragmática imediata e incontornável da natureza em
carne viva. Acordei filósofo hoje. Queria mais tempo para alimentar o blog. Deixa eu anotar
ao menos no celular algumas dessas frases mais fortes. Não me importa que perca a ideia por
trás dela – se é que há alguma. Tenho descoberto o poder inigualável das frases de efeito. Elas
são substitutas mais acessíveis à dificuldade do pensamento, e têm a vantagem de transmitir
à pessoa a segurança e tranquilidade da aparente posse de um conhecimento importante –
diferentemente das dúvidas que atormentam quem se entrega ao pensamento.
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“Já chegaram aí? Baixa e passa por bluetooth para algum daqueles da primeira prateleira”.
“Já sim”, respondo. Camila olhava fixamente para a tela e os olhos vidrados por trás dos óculos
de grau não se mexiam. Franzia a testa e um brilho intenso e multicor reluzia na sua pele, de um
negro retinto. Eram gráficos. Acho que ela estava rodando algum software de monitoramento
de rede. Podemos observar com atenção a movimentação de vários perfis de usuários, suas
preferências e compartilhamentos, comentários e conversas públicas. Só não temos acesso às
conversas inbox porque não conseguimos hackear o sistema da redessocial – por mais genial
que fosse a Camila, ela sabia que a criptografia desses dados vale tanto dinheiro que não seria
moleza conseguir acesso a eles. E nesse momento não era coisa que nos interessava. Agora
mesmo eu tenho uma publicidade para fazer que já nos rendeu uma boa grana. Um empresário
aqui da cidade deve se lançar candidato a vereador nas eleições do próximo semestre e nos
encomendou que déssemos um upgrade na página pessoal dele – que no momento só conta com
vídeos de coaching de superação e empreendedorismo e postagens aleatórias anticomunistas.
Temos alguns perfis que vamos direcionar para curtir a página – sobretudo de “pessoas” jovens,
entre 16 e 35 anos, de classe média pra baixo e que apreciam valores meritocráticos, sucesso
financeiro e ostentação consumista. Do meu smartphone já passo, por bluetooth, ao primeiro
da ponta direita da prateleira mais alta da primeira estante um pacote compactado de imagens
que o software da Camila recolheu de redessociais estrangeiras para terminar de compor os
perfis para esse cliente. Até o fim de semana, dois mil novos perfis vão curtir a página do nosso
carismático empresário, e o algoritmo da redessocial vai lançá-lo freneticamente na rede como
sugestão de like para perfis semelhantes a esses que ele está “atraindo”. Temos também aqueles
perfis exclusivos para compartilhar o conteúdo que ele publica na própria página. As postagens
com toda a papagaiada anticomunista foi sugestão do patrão, e tem dado resultado. O governo
de esquerda é a vidraça da vez e essa história de “perigo comunista” é uma mentira sempre
reciclada para formar ou derrubar governos. Chega a ser incrível como uma mentira pode
ter vida tão longa. Quando um medo é bem inculcado a ponto de se tornar um trauma, a sua
mentira fundadora escapa das mãos do esclarecimento. Geralmente as sociedades expiam na
violência os traumas que não são capazes de curar e as mentiras que não encontram sua verdade
correspondente. Nossa terra segue bebendo muito sangue...
Descompacto o pacote de imagens no smartphone da prateleira e começo o meu
paciente trabalho de ir compondo os perfis. “Acha certo o que fazemos aqui?” – Camila atalhou.
Perdido em meus personagens, quase não escutei e respondi com um “o quê?” preguiçoso e um
tanto falso, porque na verdade tinha entendido sim o que ela perguntara, mas não dera muita
atenção. Ela repetiu “Você acha certo o que a gente faz aqui? Quer dizer, olha essa bizarrice da
invenção de um assassinato que nem ocorreu... E pra difamar mulheres! Não tem hora que isso
te assusta?” – e cravou os olhos em mim com a sobrancelha esquerda levantada, esperando uma
resposta. Subitamente ela tinha prestado atenção na notícia falsa da manhã e provavelmente se
deu conta do tamanho da cretinice que envolvia a coisa. De início eu quis sair com uma resposta
vaga, para tentar matar a possível discussão ali mesmo, na raiz, e disse que nunca havia parado
para pensar naquilo. Mas ela insistiu e disse “Não é possível, cara. Olha as coisas que saem daqui”
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e parecia disposta a arrancar de mim alguma confissão de culpa ou ao menos algum vago sinal de
remorso. Não estava disposto a ceder assim de barato qualquer arrependimento e tentei me sair
com a desculpa oficial do ofício: “Olha, Camila, a gente não faz nada de mais aqui. No melhor
dos casos, nós inventamos histórias, criamos personagens – só que, diferente dos escritores por
exemplo, não fazemos isso por inspiração, mas por um salário. Aliás, isso não difere em nada dos
autores de best-sellers, ghost-writers e afins.Vendem sua capacidade criativa para criar personagens
para um mercado que os solicita. Não é culpa deles se algum maluco acredita de verdade no
que escrevem – assim como não é culpa nossa se acreditam nas coisas e pessoas que criamos”.
“Mas a diferença é que nós escrevemos para que eles acreditem. Se não fosse assim, ninguém nos
contrataria”, e só com essa frase absurdamente simples e certeira a Camila me quebrou em dois
e, por mais que eu masculinamente me recusasse a lhe deixar a última palavra, eu sabia que o
estrago causado em meu discurso seria definitivo e mesmo antes de lhe responder ela ainda
emendou: “Nós não. Você escreve”. Se bem que essa última frase ainda me deu alguma sobrevida
no debate e eu atalhei que “Isso não quer dizer que você também não faça parte. Aliás isso aqui
só fica de pé por sua causa e você nunca pareceu se importar com as coisas que eu crio na rede”
e evitei, claro, tocar na sensível questão do bom dinheiro que ela recebe, para não chafurdar
de vez como um porco na lama da canalhice. Ela retorquiu um pouco mais branda “Olha, os
motivos que nós dois temos para estar aqui não estão em discussão e nem precisam. Mas eu
não pretendo ficar aqui a vida toda e acho mesmo que vou usar de tudo que vi e aprendi aqui
para evitar que esse tipo de coisa continue se alastrando. Não sei, mas uma hora algo sai dos
trilhos. Uma hora alguém sai da frente do computador acreditando que essa tal Maria da Graça
existe e mata a primeira ‘Maria’ que encontrar. Uma hora a gente cria um monstro. Não vê
esse cara aí que quer ser vereador?”. “Que tem ele?”, respondi. “Ele é um imbecil! Desses com
fetiche na inciativa privada. Se deixar, vende até a mãe por dinheiro. Como podemos construir
a campanha de um canalha desses?”. “Ele é um palhaço, Camila. Assim como aquele ex-militar
lá. Não vai ser eleito, tenho certeza. As pessoas não seriam tão burras. No máximo ele ganha
uma boa propaganda pros negócios dele”. “Então o que estamos fazendo trancados aqui e não
numa empresa de marketing de verdade, com janelas, por exemplo, em que se possa ver o que
fazemos?”. Até então eu respondia a Camila sem mal olhá-la, mais concentrado nos smartphones.
Suspirei aborrecidamente, me virei para ela e disse: “Olha, eu não sei do que você tem tanto
medo, mas isso aqui não vai sair de nenhum controle, porque isso aqui é o controle. É o controle
do futuro, de todas as mentes, de todas as crenças, dos humores e das ações das pessoas. Em
todo lugar, em cada sociedade (na Mesopotâmia ou num puteiro) as pessoas criam mecanismos
de controle das mentes dos outros, pode ser a epopeia de Gilgamesh ou as fofocas das putas.
Nós somos movidos a histórias, não é mesmo? Não é assim desde criança, com as conversas
sobre cegonhas e Papai Noel, as historinhas antes de dormir? Então, quando crescemos apenas
acreditamos em outras histórias, confiamos nossos olhos e ouvidos a outros tipos de adultos.
De certa forma, somos sempre crianças a acreditar em historinhas. Mudam apenas os adultos
em que acreditamos, aos quais damos a mão. Nós somos os adultos, Camila. Nós criamos as
histórias e eles nos seguem. Se você me perguntasse, é claro que eu preferiria publicar um
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livro, ser um escritor bem-sucedido, dar uns autógrafos na bienal. Ainda acho que isso aqui
não dá a notoriedade que eu mereço – que nós merecemos. Mas não posso deixar de admitir
que nunca criei personagens tão eficazes” (nesse momento a filha da puta deixou escapar um
sorriso malicioso no canto da boca) “quer dizer, não que não pudesse criá-los para um romance
também... enfim, você me entendeu”. Tomei fôlego e tentei me recompor do constrangimento
a que ela me infligiu com um simples sorriso, e depois de retomar alguma compostura e engolir
seco, finalizei com um simples “Nada acontece aqui que não tenha acontecido com as pessoas
desde sempre. Devemos nos sentirmos felizes por estar pelo lado de dentro e controlarmos o
processo”. “Você acha que isso aqui tem mesmo controle?”, ela perguntou. “Acha que isso não
pode se virar contra você, por exemplo?”. “Não me consta que haja outros empreendimentos
como o nosso na cidade” respondi com um sorriso amarelo de nervoso. “Isso aqui não tem
controle, meu rapaz. A princípio, ninguém precisa de muito investimento para criar umas
contas falsas, gerar uns bots de resposta automática. Quem está na rede, na verdade, não tem
como saber com quem (ou com o quê) interage. O processo não tem lado de dentro – é tudo
superfície, até para nós. Basta ter uma conta na redessocial. Você tem, não é?”. “Tenho sim”,
respondi. “Então nem mesmo Jesus pode te salvar.” E dito isso Camila inclinou-se um pouco
mais na cadeira em minha direção, como se o quisesse prender-me com especial atenção ao que
iria dizer em seguida, e falou: “Escuta, rapaz, você deve estar se sentindo muito profissional e
criativo com o trabalho que faz aqui. Mas não é você quem engana as pessoas lá fora. Tudo isso
que passa a circular na rede e é engolido como verdade torna-se propriedade comum de todos.
Não pertence a ninguém e pode ser usado contra qualquer um. Você é uma peça do sistema,
e substituível como qualquer peça. Na rede não há identidades factíveis, só números – e eu
sei bem do que estou falando. E números não têm direitos, não têm garantias, nem histórias
de vida ou uma honra a zelar. Tudo que sei é que, no mundo que preparo para minha filha, as
histórias nos ensinam melhor a realidade, e não tomam o lugar dela. Os monstros só existem
onde abolimos a saudável distância entre o metafórico e o factual – sem diminuir a importância
de uma boa metáfora, naturalmente. Se quiser viver no reino dos monstros, boa sorte, garoto.
Mas nem toda essa sociologia de botequim vai te salvar do que você vai encontrar por lá”.
Ela se endireitou na poltrona e voltou ao computador. Nunca mais tocamos nesse
assunto de novo.
Acerto de contas.
Hoje completam-se cinco anos desde a minha conversa com Camila, da qual nunca me
esqueci. Ainda mais agora que todo o seu anúncio premonitório se abateu sobre mim. Não que
julgasse impossível tudo o que ela disse, de fato eu sempre tive algum nível de consciência em
relação ao tipo de operação que a fazenda de likes e seus similares levam cabo. Mas depois que
a política entrou no negócio, ficou impossível sobreviver. Aquele empresário reles e porcalhão,
que se gabava de seu dinheiro e da própria ignorância, venceu para vereador e assim como ele
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muitos outros se elegeram no país inteiro apenas com campanhas feitas com impulsionamento
digital de mentiras conduzidas por bots e perfis falsos na redessocial. O que presenciamos ali
talvez não tivesse precedentes – nem para mim, que acreditava na presença universal e a-histórica
da mentira e do logro.
A questão foi o que se sucedeu depois. Quando apareceram as primeiras mortes, eu
confesso que me assustei. Surgiram os linchamentos combinados pela redessocial, em que um
grupo de pessoas se reunia para combinar o assassinado de um suposto pedófilo ou agressor de
idosos – tudo baseado em boatos e vídeos amadores feitos no Azerbaijão e divulgados com a
identidade de uma pessoa local. Ninguém sabe até hoje qual o motivo real dessas montagens nem
quem está por trás dos boatos. Mas já se foram mais de 70 pessoas ano passado com essa nova
modalidade de homicídio coletivo, sempre cometidos por populares armados de enxadas e, pás
e até tijolos. Foi a primeira vez que olhei assustado para o poder das coisas que ajudava a criar
– mesmo que nunca tivesse posto sangue em minhas mãos. Ano passado elegeram o presidente
através do mesmo sistema: todo o governo de um país eleito com base em mentiras e distorções
fantásticas da realidade, construídas digitalmente, e que só poderia se manter se permanecesse
em campanha, mesmo depois de eleito. Os empresários que bancaram a si próprios e a outros
porta-vozes (militares, ex-celebridades de reality show, magistrados, policiais e pastores de
igreja) contrataram os nossos serviços, num primeiro momento, apenas para alavancar suas
biografias e difamar adversários. Aos poucos, perceberam que podiam mais. Com a ajuda
importantíssima do noticiário catastrófico, que explorava como sempre um imenso conjunto de
mazelas do país, eles erigiram um inimigo interno causador de toda desgraça – cujo centro era
o partido do governo, mas que se irradiava como um vírus por todo o tecido social, formando a
horda dos “inimigos do povo”: “comunistas” (ou coisa que o valha), pobres, aleijados, mendigos
de rua, gays, professores, músicos... e, claro, as mulheres. Qualquer foco de crítica potencial
ao status quo era, na verdade, um braço ideológico de uma espécie de entidade macabra que
visava sempre muitos males, embora difusos: do roubo do erário à destruição da família e da
civilização ocidental (da qual os ocidentais europeus curiosamente nunca nos deixaram fazer
parte). É verdade também que isso não era novidade – era uma versão virtual dos “Protocolos
dos Sábios de Sião” transplantada para cá.Teorias da conspiração sempre existiram – assim como
sempre existiu gente idiota que nelas acreditassem. Mas agora havia algo diferente. A internet
nos fora vendida como a maior ferramenta de emancipação humana jamais construída, e com
o tempo fomos acostumados a crer que nela encontraríamos conhecimento livre, desprendido
dos compromissos ideológicos das igrejas, dos partidos, das academias, da imprensa. E é essa a
falsa imagem que dela temos até hoje, é a imagem que nós compramos dela, pagando a preço
de sangue. A internet é um amplo espaço corporativo dominado pelas maiores instituições
financeiras do mundo que mapeiam e controlam cada passo dado, cada palavra proferida, cada
clique no mouse. Tudo nela é feito com o único objetivo de se ganhar dinheiro. Foi aí que eu
entrei com meu trabalho. E foi aí também que eu me perdi.
Um dia o chefe recebeu gente importante na saleta: era gente da capital, do governo.
Isso foi uns meses depois da eleição, antes da posse do presidente. Veio também gente de uma
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empresa de marketing graúda, internacional. Não demoraram muito tempo, saíram pra um
lugar que considerassem ainda mais reservado. Só deu tempo de ouvir o chefe dizer que “aquele
ali é de confiança, não fala nada, mas se vocês preferem ir a outro lugar...”. Depois, um pedido
corriqueiro: gerenciar algumas contas fake de pessoas que alegariam estar presentes na posse do
novo presidente, pra inflar um pouco a popularidade do ato. Vinha correndo pela imprensa a
informação de que os jornalistas seriam impedidos de cobrir o evento por razões de segurança,
que a praça da capital estaria cercada por um imenso aparato de segurança: Posse do presidente
terá o maior aparato de segurança da história. #diadaposse #posseaovivo. – Ameaça de
atentado justifica segurança, mas não deve esvaziar a capital para a posse. #vempraposse. – Tudo
pronto pra possa do presidente!!1! 😎👍  👍 #tchaucomuna #novaera. Nada de estranho em
operações desse tipo, já tinha produzido fraudes semelhantes antes para outros tipos de eventos,
principalmente empresariais. Meu celular não para de vibrar um minuto, algo bombando na
rede: algum youtuber novo com mais uma teoria da conspiração muitíssimo bem explicada com
uma edição estilizada, cortes em off e piadas ruins sendo sugerido furiosamente pelo algoritmo
para milhões de pessoas. Minha redessocial grita pela minha atenção na forma de vibrações
ritmadas que me massageiam a perna, nada de novo no meu trabalho, ignoro pra ver em casa, é
bom pra colher material e trabalho em casa. É lá que vejo o que está bombando: ELEIÇÕES: A
FRAUDE – PORQUE O PRESIDENTE ELEITO É UM PROGRAMA DE COMPUTADOR.
9.5 milhões de visualizações. 👍 3MI 👎 706 Mil. Não é das coisas mais convincentes, mas faz
sentido: o presidente eleito era um desconhecido empresário do interior do país que emergiu
justamente às vésperas da eleição, mas muito bem-sucedido nos negócios depois de ser forçado
a deixar (inexplicavelmente) a carreira militar, a qual era seu sonho (servir ao país). Jamais
fora visto em público por ninguém que não fosse da sua assessoria particular (meia-dúzia de
engravatados de óculos escuros que ninguém sabia de onde vinham). Faltou a todos os debates
televisionados e compromissos públicos, alegando ser um homem de saúde frágil em virtude
dos anos de exército, e fez campanha exclusivamente em vídeos pela internet, impulsionados
pela redessocial por financiamentos privados de empresas amigas e colaboradores anônimos.
Amplo aparato de mentiras conspiracionistas (que envolviam inclusive a “denúncia” de que o
seu principal adversário estava envolvido em uma seita satânica ligada ao tráfico internacional
de órgãos), piadas de mal gosto e ampla exploração do que o nosso povo tem de melhor no
espírito: avidez por distinção social e revanchismo. Era muito claro: o nosso presidente era
um meme. A coisa chegara a um ponto que era impossível saber se aquela imagem de homem
branco loiro e altivo, na flor dos seus 40 anos de idade, era de uma pessoa real ou fabricada, ou
se a haviam surrupiado de alguma redessocial norueguesa. O meme, que se tornara a existência
concreta de uma ficção multifacetada, que por sua vez subtraía a realidade daquele pedaço de
imagem que roubava do mundo dos vivos, o meme era mais que uma realidade das mentes:
era o governo das nações. yasmin_red 37 minutos atrás: isso estava escancarado desde o início,
só esse povo burro que não viu. Agora tá aí, ninguém sabe quem de fato manda nesse país!!!
#vergonha #eujásabia. Guilherme_patriota 1hr e 05 min atrás: eu fiz minha campanha de graça
sem receber nenhum tostão e ainda tive a honra de conhecer um assessor dele que atestou:
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ele existe sim e vem aí pra mudar nosso país!!!11 #choramais. Impossível não replicar isso
no blog. Passei com um microtexto contundente sobre a fraude a que estávamos submetidos
e, pela primeira vez desde que entrei no ramo, dei detalhes do meu trabalho em um texto no
blog. Lembrei do encontro do chefe com os grã-finos na salinha, na conversa ao pé do ouvido,
na saída rápida. Aproveitei e marquei muita gente na publicação que eu conhecia em redação
de jornal, ou blogueirinhos de mais sucesso do que eu. Sucesso imediato: postagem com mais
visualizações e comentários do blog. Subi a #fraudenasurnas e ela tem se mentido no topo,
junto com outras, como #presidentememe e #nãocaianafake (puxada pelos bots do governo
recém-eleito, reconhecível por mim de longe). Pensei que finalmente colheria algum sucesso
pessoal com essa de “escritor-crítico” politizado – também sou filho desse chão.
Agora pela manhã, o conteúdo sumiu da rede, e nem sinal do perfil do youtuber na
redessocial – desativado por tempo indeterminado. Vivemos em um tempo em que não é
possível saber se, ao desmantelar um perfil na redessocial, a pessoa mesma não se desintegrou.
Meu post e meu perfil também já eram, e eu nem sei como. Só sei que eles têm meu endereço,
meu celular, a minha conta bancária, minhas preferências sexuais e a cor da minha cueca –
forneci tudo num desses testes idiotas da redessocial, em que eles colhem informações sobre a
gente e nos mapeiam. E sei também que, se forem espertos como penso que são, estarão vindo
me buscar...

Arthur Resende

Carlos Arthur Resende Pereira nasceu em Pará de Minas/MG aos 20 de fevereiro de 1990. É doutorando em Filosofia
pela UERJ. Já publicou o volume limiares (poesia – 2017), além de alguns poemas na Revista 7faces (Ano VIII, 16ª ed.,
ago-dez. 2017) e um conto na Revista Capivara (nº 3, abril 2019).
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tradução

CARTA DE
HANNAH ARENDT
A W. H. AUDEN
Traduzida por Ranieri Ribas

Hannah Arendt,
370 Riverside Drive, New York 25, N.Y.
14 de Fevereiro, 1960.
Querido Wystan Auden
Acabei de ler a peça de Falstaff — tive problemas para conseguir a antiga edição da
Encounter — achei-a absolutamente maravilhosa; há algumas questões que gostaria de levantar,
especialmente no que diz respeito à tragédia grega; mas estou escrevendo agora por causa do
“perdão”.
Se confiarmos no que “o evangelho nos assegura”, então o “comando para perdoar não
é incondicional”. Jesus disse: “se teu irmão pecar contra ti, repreende-o; e se ele se arrepender,
perdoa-lhe” [Lucas, 17:3]. Mais do que isso, as ofensas que Jesus prediz estão claramente além do
poder de perdoar: “Mas ai daquele que provocar escândalos! Melhor seria para ele que atassem
uma pedra de moinho ao seu pescoço e o jogassem ao mar” [Lucas, 17:1] — seria melhor para
ele que nunca tivesse nascido.
Você invoca a caridade cristã, mas você não acha que a caridade cristã está, curiosamente,
ausente nestas passagens? Você me convenceu de que uma linha deve ser demarcada entre
perdão e indulto judicial. Mas, quanto mais eu penso nisso, mais me parece que a caridade
cristã tem mais em comum com o indulto judicial do que com o perdão. A Lei, tal como a
caridade, olha para todos com o mesmo olho, não faz qualquer distinção, não tem qualquer
consideração pela pessoa e pode conceder perdão mesmo que esta pessoa não se arrependa.
O indulto judicial compartilha com o perdão o fato de perdoar um crime por causa da pessoa
que o cometeu (dificilmente perdoará o Barba Azul que é um assassino, mas concede perdão
a um crime passional porque o assassinato foi cometido por alguém que não é um assassino).
Tu falas a respeito da caridade como se fosse amor, e é verdade que o amor perdoará tudo por
causa do seu total cometimento com a pessoa amada. Porém, mesmo o amor viola a integridade
do malfeitor se ele perdoa sem ter sido solicitado a tal. Perdoar sem ser solicitado a tal não é
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realmente impertinente ou, pelo menos, presunçoso — como se alguém dissesse: por mais
que você tente, tu não me poderias fazer mal; a caridade me tornou invulnerável? O problema
com a caridade, como com a lei, é que elas nivelam a distinção. E o indulto judicial, deste ponto
de vista, parece ser o ponto no qual a lei colapsa; o homem que o recebe não é mais julgado
somente de acordo com a lei.
É claro que cometo um prejulgamento no que diz respeito à caridade. Contudo, deixeme ao menos fazer uma consideração sobre meu prejulgamento. Eu estava errada quando disse
que nós perdoamos o que foi feito por causa de quem o fez. Posso perdoar alguém que me traiu,
mas não perdoarei a traição ueberhaupt [isto é, em absoluto, como um todo]. Posso conceder
perdão a alguém sem esquecer tudo; se eu perdoo uma “coisa”, então somente aquela coisa
estava errada.
Mas, a caridade, em verdade, perdoa ueberhaupt, perdoa a traição na pessoa que traiu —
fundamentalmente, por ter certeza da pecaminosidade humana e pela solidariedade para com o
pecador. Eu poderia admitir que há uma grande tentação de perdoar no espírito a Quem estou
a julgar?, mas preferiria resistir a isso. Humildade e presunção são dois lados de uma mesma
questão; ambas erram por causa do resultado da autorreflexão. O orgulho, por outro lado, que
significa aqui insistir que o poder de julgamento permanece intacto, não é solapado pela dúvida
corrosiva da autorreflexão acerca dos meus próprios pecados reais ou potenciais, não pode
ser destruído no ato de perdoar, porque a perda do orgulho e a perda da “personalidade”, de
certo modo, coincidem e o perdão não tem por objetivo a destruição, mas, contrariamente, a
restauração das pessoas envolvidas e do relacionamento entre elas.
Você iguala o comando do perdão com o comando de não resistir ao mal, de ceder, de
não pensar no dia seguinte, etc. isto é, de fazer o bem como uma atividade. Concordo com tudo
que disseste a respeito disso — você diz ser muito belo —, mas o perdão pertence à mesma
categoria? Não sei o que é mais difícil: pedir um casaco ou dar uma capa, mas tenho absoluta
certeza de que é mais difícil pedir do que conceder perdão. Este lado da questão, qual seja, a
mutualidade do negócio como um todo, permanece fora de qualquer consideração em “fazer o
bem”, mas é essencial para o ato de perdoar.
Você está inteiramente certo (e eu inteiramente errada) no que a punição é uma
alternativa necessária somente para o indulto judicial. Estava pensando eu na absurda posição dos
juízes durante o julgamento de Nuremberg quando confrontados com crimes de tal magnitude
que transcendiam todas as possíveis punições.
Melhor parar por aqui. Espero que tu não penses que estou sendo briguenta, ou, pior,
cansativa. Mas, se você assim pensar, seja, por favor, gentil e esqueça.
Muito obrigada pelo convite de aniversário. Aceito com prazer. Chegarei um pouco
atrasada (tenho um jantar de noivado antes), porém, muito antes da hora da “carruagem”.

Ranieri Ribas

Professor de Ciência Política da Universidade Federal do Piauí. Doutorando em Filosofia pela Universidade de São Paulo,
onde estuda o pensamento de Hannah Arendt.
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A lei da metamorfose
uma resenha crítica
Naiara Martins Barrozo

BERNARDO, Gustavo. A lei da metamorfose. Pinheiros, SP: Annablume, 2018.
“Falo da transformação do nada em verbo, do verbo em metáfora e da metáfora
em metonímia. Falo da transformação da religião em ficção, bem como da transfiguração da
ficção em realidade. Falo das metamorfoses de Ovídio, da metamorfose de Kafka, e das demais
metamorfoses entre elas. Falo tanto das metamorfoses bruscas quanto de metamorfoses suaves
e imperceptíveis” – É assim que Gustavo Bernardo começa o epílogo de seu livro A lei da
metamorfose. Ele não busca definir algum conceito de metamorfose, mas sim expor na tessitura
verbal traços que permeiam concepções distintas da ideia. O objetivo respeita o modo de
apresentação, o do ensaio, a que o autor permanece fiel até a última página.
De leitura clara e fluída, o livro pode ser dividido em três partes distintas, considerando a
forma da escrita e os três movimentos distintos do pensar que encontramos ao longo do caminho.
A primeira parte é composta pelo capítulo inicial “metamorfoses”. Este capítulo aparece como
um croqui do que o leitor irá encontrar adiante no texto. Ele aponta para determinadas presenças
importantes como a de Franz Kafka, mas, mais do que isso, ele parece ter a função de traçar
a senda pela qual seremos guiados. Ele ara o chão ao mostrar não exatamente o que devemos
entender como metamorfose, mas quais são os tipos possíveis de percepções vinculados à ideia
de metamorfose que o imaginário – principalmente o ocidental - ajuda a criar.
				
I
O capítulo começa com a apresentação da metamorfose a partir da literatura, mais
especificamente, pelo elogio prestado por Herman Hesse em dois de seus textos. Primeiro,
Gustavo Bernardo nos traz a história e a figura de Piktor, um ser que deseja ser transformado
em árvore, “com a tranquilidade, a força e a dignidade das árvores”, e tem seu desejo atendido.
Como árvore, contudo, ele percebe que perdeu a capacidade de se transformar. “Assim que
reconheceu isso, sua felicidade se desvaneceu; começou a envelhecer e conservou sempre mais
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aquela posição cansada, séria e preocupada, que se pode observar em muitas velhas árvores”. Sua
felicidade só se reestabelece quando uma bela jovem, também desejante de tornar-se árvore,
penetra em seu tronco e se transforma em um ramo restabelecendo em Piktor a torrente de
mudanças. A primeira imagem da metamorfose escolhida aqui não poderia ser, de fato, mais
elogiosa: ela é apresentada como a condição de possibilidade para que sejamos felizes.
Segundo Gustavo Bernardo, esta posição positiva de Hesse frente às transformações
é desenvolvida em Lobo da Estepe. Isto é mostrado a partir de uma citação do romance, que
reproduzo:
O homem não é uma forma fixa e duradoura (tal era o ideal dos antigos, apesar do
pensamento em contrário de alguns luminares (?) dessa época; é antes um ensaio e uma
transição, não é outra coisa senão a estreita e perigosa ponte entre a Natureza e o Espírito.

Mais do que trazer a posição de Hesse, este trecho tem ainda uma outra função na
economia do livro. Ele agrega à ideia de metamorfose um traço muito específico: a anuncia
como uma qualidade essencial do homem. O trecho por si define o que o homem não é e
o que o homem é, mas não apresenta qualquer julgamento sobre o fato. De certo modo, a
exposição do posicionamento de um escritor serve de gancho para que, em termos saussurianos,
Gustavo Bernardo faça o leitor inserir a ideia de essencialidade na série mnemônica virtual que
compreenderá (e fará compreender ao final do livro) a ideia de metamorfose. É deste modo que
ele já começa a construir a percepção anunciada no título do livro, que constitui também sua
tese: a metamorfose é uma lei.
Depois de expor um elogio, ele traz para o campo semântico um aspecto negativo:
o medo. “É preciso falar também do medo da metamorfose”. Este traço de definição não é
colocado a partir de uma estrutura lógica, mas a partir de imagens como as oferecidas por
Ursula le Guin em O feiticeiro de Terramar, As Tumbas de Atuan de 1967, e pelos Irmaõs Grimm,
no conto “O príncipe que não temia coisa alguma”. Na história de Le Guin, o herói negro é
inicialmente apresentado como um homem branco e, aos poucos, vai se mostrando como de
fato é ao leitor. Este processo da ficção é lido por Gustavo Bernardo como uma resposta ao
conto dos Irmãos Grimm, no qual um príncipe salva uma princesa de um feitiço que a tornou
negra. O príncipe é submetido a inúmeras provações a fim de que a princesa voltasse a ser
linda, “branca como a neve e loura como a luz do sol”. Para o autor, esta história explicita “a
intenção subjacente a algumas metáforas da metamorfose: excluir, desqualificar e humilhar todo
aquele que não seja da raça, da cor e da religião de quem conta a história. Essa intenção revela
um dos perigos da metamorfose”. A partir desta colocação, é possível entender que o medo
vinculado à metamorfose é um tipo bastante estrito: o medo do estranho. Na perspectiva social,
ele significa o medo do outro tornar-se o desconhecido, e, assim, imprevisível. Na perspectiva
de si, o sentido se desdobra: ele é o medo de tornar-se o ser estranho para os outros, aquele
que não será aceito, que será banido, e também o medo de tornar-se um estranho para si
próprio, de afastar-se de uma pretensa identidade. “Quanto mais um homem fica numa forma
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que não lhe é própria, maior o perigo”. O maior perigo é o de esquecer-se de seu próprio
nome, como acontece com Tenar, a personagem de Le Guin que perde seu nome e passa por
várias transformações até finalmente redescobrir o modo como era chamada quando nasceu.
“Redescobrir o nome implica descobrir quem é”, implica se reencontrar, se perceber de novo
idêntico a algo – no caso, a um si mesmo, mesmo que ficcional, forjado, que não se era capaz de
elaborar - e não apenas a um fluxo permanente.
O uso de imagens literárias não é a única estratégia utilizada pelo autor para compor
a teia de sentidos em torno do seu conceito-tema. Como um elemento que corresponde à
natureza humana, a metamorfose atinge sua vida biológica. Para falar disso, Gustavo Bernardo
recorre a um tipo de elaboração, digamos, mais científica. Ele diz:
Em biologia, os termos “metamorfose” ou “alomorfia” designam mudanças na forma
e na estrutura do corpo. Essas mudanças levam ao crescimento e à diferenciação, dos
estados larvares e juvenis até o estado adulto. A metamorfose é brusca, quando os animais
alteram completamente a sua forma, passando de lagarta a borboleta. A metamorfose é
suave, quando os animais crescem mantendo a mesma estrutura. A metamorfose suave,
todavia, não costuma ser reconhecida como tal, como lembra o verbete “metamorfose”
do Dicionário filosófico consultado: “mudança completa de forma, quando é bastante rápida
para surpreender. Fala-se de metamorfose para a lagarta que vira borboleta, mas não para o
recém-nascido que fica velho”

Este tipo de apresentação permite trazer de forma mais direta alguns aspectos internos da
ideia de metamorfose, como os seus modos possíveis no tempo. Ela pode ser brusca ou suave.
Sobre esta diferenciação, é importante perceber que o estabelecimento deste segundo tipo, a
da metamorfose suave, ajuda a apontar para um argumento importante para a defesa da tese do
livro: a transformação é uma lei natural, se não a vemos acontecer é porque muitas vezes ela
acontece de uma maneira tão temporalmente diluída que a percepção humana não consegue
alcançá-la. Mas ela está aí continuamente até a mudança final não só dos homens, mas de tudo
o que está vivo - e, depois de deixar a vida, de tudo o que é – porque o corpo morto também
é, e, portanto, se transforma. Daí a possibilidade da formulação geral apontada em certo ponto
do capítulo, segundo a qual: “A metamorfose (...) configura então a paradoxal lei da realidade
“’AQUILO QUE É, JÁ NÃO É MAIS”. Esta sentença será o eixo semântico em torno do qual,
ao longo do livro, irão se juntar os outros traços significativos que, ao final, irão formar no
leitor uma rede de imagens às quais a ideia de metamorfose estará de forma irreversivelmente
vinculada.
II
Estes traços serão apresentados ao longo de uma sequência de capítulos temáticos. Todos
constituem uma unidade e se relacionam entre si, não são fragmentos díspares. Eles constituem a
segunda parte do livro. Em cada capítulo, o autor percorre imagens literárias e cinematográficas
em que o conceito de metamorfose alguma vez já se expôs em nosso imaginário: Franskestein
- criador ou criatura; o Papai Noel, ogro que ameaça levar crianças más em seu saco vermelho
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nas noites de natal, o lobisomem, que aterroriza camponeses desde a época de Ovídio; a Fera; a
Bela, a sereia; e os dragões. Essas imagens-clichê são expostas desde seus surgimentos. Depois,
elas são percorridas respeitando a fortuna crítica agregada por interpretações teóricas e por
cada conto, romance ou filme feito a partir das histórias originais, passados pela tradição como
releituras. Deste legado, Gustavo Bernardo decanta aspectos interpretativos importantes e que
às vezes servem de bloqueio a elementos centrais das narrativas. Um bom exemplo é a figura da
pequena sereia, que aparece no capítulo “da bela”.
O ensaísta reconstrói a história tal como Hans Christian Andersen a apresentou. Na
versão, a pequena sereia não tem nome, é a caçula de seis filhas do Rei do Mar e a mais bela de
todas elas. Ela tem curiosidade sobre o mundo dos homens e espera completar 15 anos para
que possa subir em uma rocha e ver as coisas da terra: o luar, os navios e a cidade. No dia de seu
aniversário, ela realiza seu desejo e vê um navio em que um príncipe comemora seu aniversário
de 16 anos.
Mais tarde, no entanto, o navio enfuna as velas para fugir de uma tempestade repentina,
mas quebra os mastros, soçobra e afunda. A sereia mergulha e procura o príncipe, vendo-o
submergir. No primeiro instante, se alegra, porque ele descerá ao fundo do mar e será
seu, mas logo a seguir se dá conta de que ele não é como ela, de que ele vai morrer. Nada
entre os destroços, desesperada, até tomá-lo, desfalecido, e segurar sua cabeça acima da
superfície. Ao amanhecer, leva-o até a praia, deixa-o na areia e se esconde detrás dos recifes.
Algumas moças chegam, o príncipe acorda e sorri para todas elas, mas não sorri para a
pequena sereia que lhe salvou a vida, se nem sabe que ela existe. Desse dia em diante,
a sereia só pensa no príncipe e nos homens, sentindo-se triste. Depois isso, a velha avó
lhe conta que as sereias vivem por 300 anos, bem mais do que os homens. Mas ‘quando
acabamos de viver, nos transformamos em espuma do mar. Não temos nem ao menos uma
sepultura cá embaixo, entre os nossos entes queridos. Não temos alma imortal, nunca mais
recuperamos a vida. Somos como o junco verde que, uma vez cortado, não verdeja mais. Os
homens, porém, têm a alma, que vive sempre, mesmo depois que o corpo se transforma em
terra. Ela sobre, através do ar límpido, até as estrelas brilhantes. Assim como nós subimos
à flor da água e vemos as terras dos homens, assim sobrem eles a lugares desconhecidos,
esplêndidos, que nós nunca chegamos a ver.’
As palavras da sereia anciã fazem metáfora de uma condenação milenar. Embora se refira à
vantagem de uma vida mais longa, mostra o destino das sereias como melancólico, senão
trágico. (...) Quando a pequena sereia chora pela possibilidade de virar apenas espuma,
a avó conta da remota possibilidade de ela conseguir uma alma: se ‘um homem viesse a
querer-te tanto bem, que fosse para você mais do que pai e mãe’, deixando o ‘padre colocar
sua mão direita na tua’. A possibilidade é remota porque ‘lá em cima, para ser bonita, é
preciso ter dois grosseiros suportes a que chamam pernas’(...) de preferência longas e nuas,
porque o que os homens desejam, profundo e abissal como o fundo do mar sem fundo, se
encontra entre as pernas da mulher.

A reconstrução continua: a sereia procura a bruxa, que se dispõe a lançar um feitiço por
meio do qual a princesa do mar terá a chance de ser mulher por um breve período de tempo.
Em troca disso, a feiticeira corta um pedaço de sua língua e a torna muda. Este é o primeiro
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passo da metamorfose, que lhe causará ainda mais dor: “como se uma aguda espada te varasse
de lado a lado”. O sofrimento é tamanho que ela desmaia após beber a poção. Quando acorda,
encontra o príncipe. Apesar de ele reconhecer sua beleza e elogiar o fato de ela não falar muito,
o que o ensaísta aponta como um dos muitos índices machistas do conto, a sereia não consegue
conquistá-lo. Ele a toma apenas como sua dama de companhia. Logo em seguida, em visita a
outro navio, o príncipe acaba por apaixonar-se por uma princesa com nome, dote e reino e eles
se casam no mesmo dia que se conheceram. Ao final, a sereia, presa em forma de mulher, se joga
da popa do navio contra as ondas.
Esta apresentação traz uma narrativa bastante distinta da clássica e popularizada
reconstrução dos estúdios Disney, na qual a sereia ganha um nome, Ariel, é vista de fato como
uma princesa, é colocada em pé de igualdade com o príncipe, procura a bruxa movida pelo afeto
que sente por ele e encontra, na superfície, a felicidade do amor eterno. A diferença só pode ser
observada porque passamos pela origem e também pela releitura que construiu fortes traços da
fortuna crítica do conto, releitura esta que acaba por alterar a ideia de metamorfose presente
no processo de transformação engendrado pela primeira bruxa. A metamorfose da Ariel é
positiva, apesar de dolorida. Mas ela leva ao final feliz dos contos de fadas. A metamorfose da
pequena sereia, do modo como o autor nos apresenta, é o primeiro passo para que ela seja
jogada pelo destino (ou que aceite ela mesma seu destino, já que ela mesma se joga da popa)
para aquilo que ela mais temia: a morte. Este núcleo trágico original da história, sua fatalidade
cega, é identificado por Gustavo Bernardo, que apesar de não formular deste modo, vinculando
à tragédia, termina sua leitura reivindicando que o cinema faça em algum momento, uma
adaptação decente da história de Andersen, “porque a história é menos sobre o amor entre seres
diferentes do que sobre o medo da morte”. Em última instância, talvez isso signifique dizer, em
algum sentido, que a história é sobre o próprio medo de um tipo absoluto de metamorfose, em
que nos tornamos o completo desconhecido, e do qual não podemos fugir.
É importante salientar ainda, que a possibilidade da decantação, da identificação de
elementos históricos e sociais presentes na narrativa original e potencializados em narrativas
derivadas (como é o caso da apropriação de aspectos “românticos” da história de Andersen pela
Disney, assim como de elementos machistas que são apontados pelo autor, como o valor da mudez
da pequena sereia metamorfoseada) é trazida a partir da escolha da forma do texto, ensaística.
Isto porque na condição de ensaísta, o autor cria espaço no texto para que a sua subjetividade
apareça, e com ela a experiência e o tempo histórico do autor. Como bem diz Adorno em seu
“O ensaio como forma”, “a relação com a experiência (...) é uma relação com toda a história; a
experiência mais abrangente da humanidade histórica”, isso porque “a experiência meramente
individual, que a consciência toma como ponto de partida por sua proximidade, é ela mesma já
mediada pela experiência mais abrangente da humanidade histórica”. A possibilidade de intervir
de forma transparente na análise que apresenta, de se mostrar como homem de seu tempo,
aumenta a possibilidade de o autor se contrapor de forma clara e honesta ao imaginário de
homens de outros tempos e filtrar elementos interpretativos centrais para elucidar aspectos do
conceito-tema que quer explicitar.
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III
Dito isso, podemos seguir para a terceira parte do livro. Ela é formada pelo último capítulo,
no qual Gustavo Bernardo faz a análise da metamorfose a partir de uma figura específica:
um bichinho repugnante (Ungeziefer), provável escaravelho, o ex-Gregor Samsa. O modo de
abordagem é bastante distinto do que havia sido feito até aqui, é mais verticalizado, menos
panorâmico. Seu objeto principal é, de fato, a transformação. Não é nem a obra de Kafka, nem
a personagem. Tanto que finda a análise do romance, o ensaísta continua buscando uma nova
metamorfose que a figura sofre pelas mãos de outro escritor: Haruki Murakami, que escreve o
conto “Samsa apaixonado”, no qual um escaravelho se transforma em Gregor Samsa.
Tendo como pretexto esta figura, o autor aborda pelo menos cinco tipos de metamorfose:
uma na forma, na linguagem, que é a de tradução, e outras quatro que se apresentam ou como
movimentos do bichinho asqueroso ou como movimento que se dá na narrativa a partir dele.
A metamorfose linguística do alemão para o português é o ponto de partida do capítulo.
É por meio de sua apresentação que se faz também a apresentação do próprio texto do Kafka,
tanto do original como de suas traduções brasileiras para a língua portuguesa. Gustavo Bernardo
coteja algumas versões de tradução da primeira frase do texto, que já anuncia a transformação:
“Quando certa manhã Gregor Samsa acordou de sonhos intranquilos, encontrou-se em sua
cama metamorfoseado num inseto monstruoso”. Esta transposição linguística de Modesto
Carone figura junto da frase em alemão e das traduções de Torrieri Guimarães, Marcelo Backes
e Celso Donizete Cruz. A partir dela, serão trazidas algumas questões sobre a transposição de
termos centrais como a própria expressão que intitula o livro Die Verwandenlt, que pode ser
tanto transformação como metamorfose. Mas quero me deter aqui à discussão sobre o termo
Ungeziefer, utilizado por Kafka para fazer referência ao ser em que Gregor se transformou.
Gustavo Bernardo chama a atenção para o fato de que o termo em alemão não indica aquilo que
em português chamamos de inseto (Insekt), ele é mais utilizado para referir-se a um coletivo
negativo de animais repugnantes como ratos, baratas, cupins, parasitas em geral. O ensaísta diz
ainda que o próprio Kafka havia pedido para que não fosse feita nenhuma representação visual
do ser que Gregor havia se tornado na primeira edição alemã do livro, de 1916. Mas ele aponta
para uma definição possível:
Vladimir Nabokob considera que ele é menos parecido com uma barata do que com um
besouro ou um escaravelho, como aliás reconhece com facilidade a velha faxineira, que o
chama de “Mistkäfer!” (...) De fato, a tradução usual para Mistkäfer é “besouro” ou “escaravelho”
– de modo mais preciso “estercoreiro”. O estercoreiro é um besouro que se cria no esterco
(...) como observa Nabokov: ‘A barata é um inseto de forma chata com grandes pernas, e
Gregor é tudo menos chato: é convexo dos dois lados, o abdominal e o dorsal, as suas patas
são pequenas. Parece-se com uma barata só num aspecto: a cor castanha. Fora isso, tem um
tremendo ventre convexo, dividido em dois segmentos, com costas duras e abauladas que
sugerem élitros. Nos escaravelhos, estes élitros ocultam umas finas e pequenas asas que
podem expandir-se e levar o animal milhas e milhas num torpe voo’
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Depois dessa descrição pela qual podemos aceitar que o fruto da metamorfose é, de fato,
um inseto específico, Gustavo pode também chamar nossa atenção para outro fato que Nabokov
observa. Trata-se de algo que não acontece no romance: “o escaravelho Gregor não sabe e não
descobre que possui asas sob a carapaça das costas”. Se ele soubesse, talvez sua metamorfose
fosse uma transformação para a liberdade, como é a de alguns contos de fadas. Mas ele não
sabe. E com isso, sua metamorfose é, a princípio, para o aprisionamento: sua maleabilidade
é menor, e, como aponta o autor, ele não consegue se comunicar com ninguém, apesar de
escutar e entender o que todos dizem. Esta observação que aponta para o desconhecimento
sobre as asas tem duas implicações possíveis que incidem sobre duas percepções de seu processo
de metamorfose. Uma delas é trazida por Gustavo Bernardo dentro do contexto geral das
interpretações clássicas do protagonista, para as quais Gregor é um homem que vive como um
inseto indigno, esmagado pela vida burocrática e pela estrutura familiar. Ele levanta hipótese de
que o escaravelho não voe não porque não sabe que pode fazê-lo, mas porque deseja implodir
de dentro toda a estrutura que o subjuga. Se assumimos esta hipótese e consideramos a ideia
de implodir no sentido de destruir ou de enfraquecer a partir de dentro, Gregor fracassa. Este
fracasso é apontado pelo próprio texto de Gustavo Bernardo, quando identifica um terceiro
tipo de metamorfose, que se dá com a família de Gregor. Inicialmente, a sua família parece
ser formada de pessoas boas e fracas. Ao longo da narrativa, frente à condição passiva, frágil e
abjeta do caixeiro-viajante, os membros se tornam cada vez mais fortes e cruéis, expondo o que
para Kafka é de fato a família burguesa, ou seja: vindo a ser o que sempre foram. Gregor apenas
fortaleceria aquilo que poderia estar desejando implodir. Em contrapartida, é esta força que traz
à tona para o leitor o verdadeiro caráter da família burguesa, que a torna visível. E aqui talvez,
no mundo extraficcional, Gregor encontre seu sucesso. Assim, a metamorfose aparentemente
negativa, torna-se positivada se tomada a partir da perspectiva do leitor.
Mas há outra implicação. Podemos também considerar que não é por opção que Gregor
não voa; que ele simplesmente ignora ser dotado de asas. Isto significa dizer, em última
instância, que ele não tem consciência da sua própria condição. Nesse caso, a metamorfose
é potencialmente positiva. E o grande problema de Gregor torna-se outro: ele não chega, de
fato, a vir a ser o que ele é. A transformação é incompleta. Prova disso é que apesar de não ter
a forma humana, Gregor ainda compreende tudo o que se passa em volta dele, ainda domina
a linguagem humana, apesar de fisiologicamente ser incapaz de falar. Para que o processo se
complete falta principalmente que o produto da transformação ganhe consciência daquilo que
ele de fato se tornou: um inseto dotado de asas, capaz de voar, escapar, ganhar os espaços livres
entre as brechas da janela para enfim, se tornar livre. A falta do autoconhecimento pleno de seu
ser, do estabelecimento de uma identidade, limita a existência plena desta coisa que aparece
sobre uma cama certa manhã.
Como um ser de dois mundos, resta a ele a última metamorfose, comum a todos:
Gregor morre. Mas esta não é a última transformação. Haruki Muramaki traz sua figura à tona
mais uma vez no conto “Samsa apaixonado”. Ele começa com uma reversão literal da ficção
de Kafka: “Quando certa manhã acordou de sonhos intranquilos, encontrou-se em sua cama
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metamorfoseado em Gregor Samsa”. Gustavo Bernardo lê esta nova metamorfose como uma
metamorfose reversa, posto que há uma inversão da ordem das coisas. O espaço é o mesmo
que Gregor ocupava, os objetos do cômodo, o mesmo quarto, as mesmas roupas, a mesma
porta, e, ao que parece o mesmo corpo. Mas há um aspecto importante: o escaravelho, este é
outro. O ensaísta chega a chamar esta metamorfose de meta-metamorfose, apontando para a
existência de uma identidade entre os dois personagens e para a ideia de uma metamorfose que
sofre uma transformação secundária. Contudo, esta identidade é apenas aparente. Enquanto o
primeiro Gregor era originalmente humano, este é naturalmente inumano. O aspecto instintivo
de sua existência ainda é muito forte: carrega o medo de seus predadores naturais e aprende
a mover-se como um bebê aprendendo a andar. Também como uma criança, mas que já se
percebe pensante, ele reconhece seu próprio nome como Gregor, o nome que lhe deram, mas
percebe que não sabe o porquê. Diferentemente do que ocorreu com a primeira metamorfose,
esta aqui parece completa. E o maior sinal disso é que o novo homem transformado é capaz
de fazer a única coisa que, dentro da história do pensamento ocidental, é considerado o meio
de se obter a liberdade: ele é dotado de razão - mais do que isso: ele a utiliza. Isso fica claro
quando ele questiona: “Essa coisa aqui sou eu mesmo? Será que com esse corpo irracional e
frágil (sem uma casca para proteger nem arma para atacar) eu consigo sobreviver nesse mundo?
Por que não me tornei um peixe? Por que não me tornei um girassol? Haveria mais lógica se
tivesse me tornado um peixe ou um girassol. Pelo menos faria muito mais sentido do que me
tornar Gregor Samsa”. Se consideramos esses aspectos, a ideia de reversão aqui parece bem
mais apropriada a de uma metamorfose secundária (ou meta-metamorfose). Se a forma de
Gregor e a de elementos do cenário são as mesmas, o conteúdo transformado é bem diferente.
Se em Kafka o conteúdo é obscuro, se há uma promessa que não se cumpre, aqui o conteúdo
é completado, digamos assim. Isso fica mais esclarecido se pensamos que Muramaki insere na
história, como um fato consumado, a invasão de soldados nazista à Praga. Como o próprio
Gustavo Bernardo reconhece: “Murakami ‘realiza’ a profecia dos romances de Kafka”. Não só
a profecia, em sua reversão, ele realiza também, de modo pleno, a metamorfose anterior, que
havia ficado como promessa.
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A Lisboa, pelo amor mais raro!

Em 1965, no Congresso de Escritores Latino-Americanos, realizado em Gênova, na
Itália, João Guimarães Rosa concede uma entrevista ao crítico alemão Günter Lorenz, que havia
escrito uma apresentação à edição alemã de Grande Sertão: veredas. A certa altura do diálogo,
Rosa lhe revela que nenhum outro escrito havia lhe trazido tanta alegria quanto aquele no
qual Lorentz dizia que, em Grande Sertão, o autor havia liberado a vida e o homem do peso da
temporalidade, concluindo, em seguida, que era exatamente aquilo que desejara: libertar o
homem desse peso, devolvendo-lhe a vida em sua forma original. (COUTINHO, 1991).
Sabemos que os diálogos do autor mineiro, tanto com os tradutores de sua obra no
exterior, quanto nas correspondências trocadas com amigos, tornaram-se grandes repositórios
de significação que, há muito, vêm sinalizando caminhos de leitura para aqueles que pretendem
adentrar o universo rosiano. Sendo assim, não nos parece despropositado “ler”, nesta fala de Rosa,
a sugestão de um dos traços de sua obra, como um todo, mas, de modo especial, em Primeiras
estórias, livro de contos de 1961, em que a questão no narrar, da linguagem e da instituição de
realidades se faz sentir com uma expressiva força.

* Agradeço às Prof.ª.Valéria Machado e Márcia Marques Morais pela leitura cuidadosa da primeira versão do trabalho, bem como suas
valiosas sugestões que, todavia, não me exime de possíveis equívocos de leitura, decorrentes de minha aprendizagem, que, por falha
minha, continua sempre tão incompleta. O trabalho contou com apoio financeiro da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de
Nível Superior (Capes).
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Nessa perspectiva, ao se referir à vida, em sua “forma original”, interroga-se se Rosa
não estaria apontando para uma literatura que buscasse a experiência de uma realidade primeva,
onde tudo se originou. Não haveria uma preocupação do autor em “libertar o homem do
peso da temporalidade”, criando-lhe a possibilidade de abolir a sucessão do tempo e recriar
o seu mundo, através de outra experiência temporal como o tempo cíclico do mito, fundada,
essencialmente, pela e na linguagem? Não estariam, então, as narrativas rosianas, sustentadas
por um arcabouço mítico formal, que, à maneira de um rito, reatualizaria os eventos, levando o
leitor à questão fundamental do ser humano que é a da busca do conhecimento da origem? Não
é essa, pois, a função dos relatos míticos?
Ainda no mesmo diálogo com Lorenz, há certos posicionamentos do autor que
parecem corroborar os questionamentos há pouco apresentados, como aquele em que Rosa
deixa claro que o bem-estar do homem não depende somente da ciência, ou seja, da parcela
racional do ser humano, capaz de descobrir o soro contra a varíola e as picadas de cobras, “mas
também depende de que ele [o homem] devolva à palavra seu sentido original”. Prossegue o
autor dizendo que, “meditando sobre a palavra, ele [o homem] se descobre a si mesmo e com
isto repete o processo da criação” (COUTINHO, 1991, p. 83). Pode-se ler, neste depoimento,
a dimensão que o escritor dá à palavra e a sua relação com a busca da origem, parecendo
haver, mesmo, uma verdadeira profissão de fé no homem que se constitui somente pelo curso
da linguagem. Inúmeros estudos foram produzidos nesta direção, de examinar a linguagem
construída em Rosa, e seu modo de manuseá-la, que, segundo o próprio autor, consiste em
um método próprio, na “utilização de cada palavra como se ela tivesse acabado de nascer, para
limpá-la das impurezas da linguagem cotidiana e reduzi-la a seu sentido original” (COUTINHO,
1991, P. 83).
É, pois, nesta direção que se encaminha o presente trabalho, no sentido de se examinar
nos contos “Partida do audaz navegante” e “Sequência”, do livro Primeiras estórias, em que medida
a linguagem se estrutura como uma narrativa mítica, fundadora de certa realidade. Neste
sentido, assumimos com Antônio Cândido (2004), que a análise literária pressupõe o texto
como palavra organizada, ou seja, na literatura, o conteúdo só pode atuar por conta de uma
forma que o medeia.
Do Mythos ao logos
Ao longo do desenvolvimento “civilizatório” do ocidente, acreditou-se ser o mito um
pensamento primário que mais tarde seria superado pela razão, o que levou à concepção de que
uma coisa, necessariamente, excluiria a outra, não sendo possível, pois, que o mythos e o logos
pudessem coexistir. O mito foi relegado, assim, ao esquecimento ou a “questões anacrônicas”.
No entanto, a partir das contribuições da Linguística, da Antropologia e da Psicanálise, no séc.
XX, uma nova forma de se pensar o mito passou a ser concebida, como sua relação com o logos,
pois não haveria mais, propriamente, “uma passagem ou um abandono, mas uma transposição
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gradual dos temas e esquemas míticos ao plano do pensamento discursivo”. (MARQUES,
1994, p. 21). Nesse sentido, o autor conclui que haveria “um logos no mito, assim como há
sobrevivência do mito no logos; há uma lógica no mito, uma sintaxe, uma semântica própria, a
serem desvendadas”. (MARQUES, 1994, p. 21).
É, pois, a partir dessa nova relação do mito com o logos que João Guimarães Rosa,
em Primeiras estórias, parece considerar a poiesis, no sentido hegeliano1 do termo. O que ali se
encontra é o esforço do escritor buscando, constantemente, o “desvio” para falar do absurdo
da lógica, da impossibilidade do pensamento dedutivo que não admite “uma terceira margem”.
Em Primeiras estórias, esse desvio, ao que tudo indica, efetiva-se através de seres que
parecem habitar uma outra esfera de sentido, diversa daquela em se opera a razão dedutiva.
Lembrando-nos dos sete recadeiros da novela “O Recado do Morro”, o desvio nos contos vai,
também, configurar-se ora na loucura, ora na linguagem imagética da criança ou, ainda, nos
párias sociais. Ciente de que o alcance do pensamento lógico não implica o abandono do mítico,
o autor cria uma linguagem que possibilita ao leitor debruçar-se sobre as imagens que são
construídas nas narrativas e, a partir daí, refletir sobre elas. Dito de outra forma, o que se tem
é a experiência da imagem a partir de um novo lugar, o lugar da reflexão discursiva, o lugar
de um logos poético. Dessa maneira, o logos poético rosiano se orienta no sentido de resgatar a
possibilidade de o homem pensar por imagens, à maneira das crianças, para, daí, ultrapassar o
pensamento infantil e ser capaz da reflexão sobre a imagem, o que nos leva a afirmar que “Rosa
só se aproxima mesmo da lógica para ultrapassá-la”, conforme escreveu Olgária Matos2.
Em Primeiras estórias, o autor parece incorporar às suas narrativas o caráter ritualístico do
relato mítico, isto é, ele transfigura o mito da tradição oral na sua palavra escrita, reorganizando
o mundo pelas imagens criadas, pela linguagem metafórica, pela incessante produção de
sentidos; enfim, pela palavra poética. Porém, se a fluidez, o deslocamento e a multiplicidade
são características inerentes ao mito, paradoxalmente, a dimensão totalizante também o é. A
realidade, miticamente instaurada, não pressupõe dúvidas ou interpretações variadas; o significado
absoluto é dado pelas palavras e gestos que fundam o ritual mítico, ou seja, a experiência do
mundo, organizada pelo relato mítico, dá-se numa perspectiva totalizante. Todavia, nos contos
de Primeiras estórias, o estatuto totalizante do mundo, característico do relato mítico, abre-se
diante da transitividade operada pelas metáforas, hibridismos, pelos neologismos que vêm pela
fala de crianças, loucos, ou narradores que dão voz aos párias que povoam o livro. Isso sem
falar em outros tantos artífices que constam do “método” do autor, que permite à linguagem
ultrapassar o seu nível pragmático e atingir “o sentido original”, conforme afirma o próprio
Rosa ao crítico Günter Lorenz:

1 Segundo Hegel, apud Lima, a poiesis corresponde à capacidade pela qual o indivíduo, pela criação artística, pode satisfazer a
sua necessidade geral de sentir-se em casa, no mundo, ao retirar do mundo exterior a sua dura estranheza. In. LIMA, Luiz Costa. A
literatura e o leitor. São Paulo: Editora Paz e Terra, 2002, p.101.
2 Refiro-me à comunicação apresentada pela autora, Olgária Matos, em Congresso Internacional Dois Imortais: Machado e Rosa,
realizado em Belo Horizonte.
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Primeiro, há meu método que implica na utilização de cada palavra como se ela tivesse
acabado de nascer, para limpá-la das impurezas da linguagem cotidiana e reduzi-la a
seu sentido original. Por isso, e este é o segundo elemento, eu incluo em minha dicção
certas particularidades dialéticas de minha região, que são linguagem literária e ainda têm
sua marca original, não estão desgastadas e quase sempre são de uma grande sabedoria
lingüística. (COUTINHO, 1991, p.81).

O autor, consciente do “desgaste” das formas linguísticas e da inexpressividade que o
uso cotidiano das palavras impõe, reflete sobre cada vocábulo para, assim, devolver-lhe a força
da expressão, a energia original. Não é outra, senão esta a “estrutura” que se erige tanto em
“Partida do audaz navegante”, quanto em “Sequência”, que se passam a examinar.
“Partida do audaz viajante”: Narrativa e experiência
O pensamento por imagens, anterior à palavra, parece ser o ponto de convergência
do mito e da poesia, o que os torna descendentes de uma mesma família. Daí Nunes (1998)
afirmar que no mito, a poesia já tomou a palavra; e a palavra poética traz o mito em botão. Se nas
sociedades arcaicas o homem pensava por imagens, recriando, através dos rituais, determinadas
realidades, parece impossível fazer poesia sem se pensar, também, na experiência da imagem;
afinal, o que é a metáfora, senão um símbolo, uma imagem? É bem verdade, também, como
já escrevera Sônia Viegas (1994), que o homem, ao atingir o pensamento lógico, abandona o
pensamento por imagens, que é a forma, por excelência, de a criança falar.
No conto “Partida do audaz navegante”, “tudo vai para a poesia”, levando consigo o
mito que, por sua vez, cria um mundo através do ato de nomear da “poetista” Brejeirinha com
“seus segredos sem acabar” e suas “infimículas inquietações”. (ROSA, 1977, p. 102). A “estória”,
narrada por alguém do grupo familiar, íntimo, portanto, dos acontecimentos, dá-nos conta
de uma menina, “Brejeirinha”, caçula da família, de cujo rosto se via “primeiro os cabelos,
compridos, lisos, louro cobre; e, no meio deles, coisicas diminutas: a carinha não-comprida, o
perfilzinho agudo, um narizinho que-carícia” (p.100). O passatempo preferido de Brejeirinha
é especular e, por não saber o significado exato de muitas palavras “eruditas”, mas, ao mesmo
tempo, seduzida por elas, as emprega à revelia, criando, com isso, narrativas que se constroem,
reconstroem e se completam segundo a sua vontade. Dentre as muitas por ela criadas, a estória de
um “aldaz navegante” (escrito mesmo com “L”) ganha uma dimensão excepcional por contagiar
todos os ouvintes – Pele, Ciganinha e Zito, irmãs e primo, respectivamente, fazendo, assim, que
participem, junto com ela, da construção da estória.
O primeiro elemento que se deseja discutir no conto é mesmo a linguagem extremamente
poética de Brejeirinha que pensa e fala por imagens, não abstratamente, o que se deve, em
primeira instância, à sua idade. Afinal, sabemos todos que, na etapa que precede à linguagem,
ou seja, antes do desenvolvimento do pensamento abstrato, a criança recorre às imagens para
dizer do mundo à sua volta. Não seria este o mesmo processo das narrativas míticas? Também
dos poetas? Falar através de imagens?
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Não parece ser outra a forma com que nossa protagonista se relaciona com o mundo;
o que ela faz não é outra coisa senão poesia e, ao fazê-lo, constrói uma narrativa originária, em
todos os seus sentidos. Jogando com palavras desconhecidas, cujo sentido ainda não consegue
alcançar, cujas palavras acabaram de nascer, de serem criadas, mas apaixonada pelo seu estrato
fônico, ela cria imagens, criando poesia, e as palavras passam a viver autonomamente, explicandose a si mesmas, na sua realidade concreta. É o que parecem nos dizer as proposições formuladas
por Brejeirinha, como esta em que ela, “com superior modo e calor de expressão” (p.101),
inquire o primo Zito: – “Zito, tubarão é desvairado, ou é explícito ou demagogo?” Repare que a
“poetista” não está perguntando ao primo o que é tubarão, ela o está afirmando, a partir de uma
certeza de que o tubarão outra coisa não é, senão “desvairado” ou “explícito” ou “demagogo”.
O que se tem aí é o estrato fônico - é o significante sonoro orientando uma relação de
significação, unindo, em um enunciado, palavras que não mantêm uma correlação de sentido.
A esse respeito, parece bastante oportuna a observação de Otávio Paz acerca daquilo que
denominou de “as núpcias dos contrários”. Escreve o autor:
Há, enfim, imagens que realizam o que parece ser uma impossibilidade, tanto lógica quanto
linguística: as núpcias dos contrários. Em todas elas – apenas perceptível ou inteiramente
realizado – observa-se o mesmo processo: a pluralidade do real manifesta-se ou expressa-se
como unidade última, sem que cada elemento perca sua singularidade essencial. As plumas
são pedras, sem deixar de ser plumas. A linguagem, voltada sobre si mesma, diz o que por
natureza parecia escapar-lhe. (PAZ, 1996, p. 49).

Em outro trecho, ainda em conversa com o primo, o discurso de Brejeirinha aponta para
uma outra característica do pensar e falar por imagens, que é justamente a intersubjetividade. Ao
contrário da reflexão puramente abstrata que, devido à necessidade premente da comunicação,
pressupõe certo nível de objetividade como condição sine qua non, o pensamento por imagem, a
linguagem poética está marcada pelo “eu” que a profere. E parece ser essa a intersubjetividade a
que se refere o narrador ao dizer que “Brejeirinha tinha o dom de apreender as tenuidades: delas
apropriava-se e refletia-as em si – as coisas e a pessoa das pessoas” (p. 102).
Com isso se quer dizer que Brejeirinha capta, intuitivamente, que Zito, em não responder
às suas indagações, não estava bem, pelo contrário, “desesperado de repente, controversiosoculposo, sonhava ir-se embora, teatral, debaixo de chuva”. (p. 101-102). O fato é que Ciganinha
e Zito, que viviam em “experiência de felicidade” (p.103), naquela manhã “nem muito um do
outro se aproximava, antes paravam meio brigados, de da véspera, de uma briguinha grande e
feia” (p. 101). Diante disso, Brejeirinha, em mais uma das suas poesias, pergunta: “-‘Zito, você
podia ser o pirata inglório marujo, num navio muito intacto, para longe, lo-õ-onge no mar,
navegante que o nunca-mais, de todos?” (p. 102).
O que se vê, aí, refletido na pergunta de Brejeirinha, é, exatamente, o desejo de Zito,
de fugir para longe. Mas a “poesia” de Brejeirinha acaba dando vazão, ainda que de modo fictício,
àquilo que o deixava “desesperado” e “controversioso-culposo”; e ele, vencido pela “poetista”,
começa a “sorrir, feito um ar forte”. (p.102).
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Repare-se, pois, que as narrativas poéticas que a menininha constrói, a partir das suas
“infimículas inquietações” (p. 101) e de sua capacidade de “apreender as tenuidades”, (p.103)
desembocam numa outra narrativa, presidida pelo narrador que nos conta sobre Brejeirinha e
seu narrar. Uma espécie de mise en abyme efetiva-se, então, por um narrador que, muito próximo
ao narrado, deixa-se contagiar pelas estratégias narrativas de uma narradora audaz: Brejeirinha.
A personagem, não conseguindo que Zito se tornasse “o pirata inglório marujo, num
navio muito intacto, [...] navegante o que nunca-mais” (p.102), cria, “empolgada”, um novo ator
para sua estória: “o aldaz navegante”.
Assim começa, ainda em casa, a sua estória, cujo público, formado por Ciganinha, Pele
e o primo Zito, intervém, a princípio, com críticas:
O Aldaz Navegante, que foi descobrir os outros lugares valetudinário. Êle foi num navio,
também, falcatruas. Foi de sozinho. Os lugares eram longe, e o mar. O Aldaz navegante
estava com saudade, antes, da mãe dele, dos irmãos, do pai. Ele não chorava. Ele precisava
respectivo de ir. Disse: - Vocês vão se esquecer muito de mim? O navio dele, chegou o
dia de ir. O Aldaz Navegante ficou batendo o lenço branco extrínseco, dentro do indo-se
embora do navio. O navio foi saindo do perto para o longe, mas o Aldaz navegante não dava
as costas para a gente, para trás. A gente também inclusive batia as lenços brancos. Por fim,
não tinha mais navio para se ver, só tinha o resto de mar. Então, um pensou e disse: -Ele
vai descobrir os lugares, que nós não vamos nunca descobrir... Então e então, outro disse:
-Ele vai descobrir os lugares, depois ele nunca vai voltar... Então, mais, outro pensou,
pensou, esférico, e disse: – “Ele deve de ter, então, a alguma raiva de nós, dentro dele, sem
saber...” Então, todos choraram, muitíssimos, e voltaram tristes para casa, para jantar... Pele
levantou a colher: – Você é uma analfabetinha “aldaz”(...) Porque você inventa
essa história de de tolice, boba, boba? (ROSA, 1977, p.102). (grifos do autor).

A essa primeira tentativa de Brejeirinha, segue a desaprovação de Pele que a chama
de aldaz, enquanto Ciganinha entra na conversa, interpelando-a: “Por que você [Brejeirinha]
inventa essa história de de tolice, boba, boba?” (p.102). Brejeirinha, no seu “avançar afirmações”,
responde à irmã “falsa a beatinha” [é como ela entende o termo “analfabetazinha”] que inventa
tais estórias porque “depois pode ficar bonito, uê!” (p.102). Lê-se, aí, uma forte sugestão de
que Brejeirinha é, de fato, uma narradora, no sentido benjaminiano do termo3, com plena
consciência das mudanças e incorporações que caracterizam o processo das narrativas orais.
Se a primeira versão da narrativa do “Aldaz Navegante” foi criada no espaço íntimo da
casa, na cozinha, “perto do fogo familiar” (p.102), em outra sugestão às narrativas míticas, os
seus desdobramentos se darão em um outro espaço, o espaço mítico do rio. Assim que a chuva
cessou, “soltaram-se as galinhas do galinheiro e o peru, [...] o céu tornava se azul e a manhã se
faz de flores” (p.103), de modo que todos se alegraram, pedindo “licença de ir espiar o riachinho
3 Referimo-nos, aqui, ao texto O Narrador: Considerações sobre a obra de Nikolai Leskov, no qual Walter Benjamin sustenta a tese de
existência de dois tipos de narradores descritos, por ele, como o marujo e o viajante que retorna do mar e narra suas experiências.
A esse respeito, ver BENJAMIN, Walter. O Narrador: considerações sobre a obra de Nikolai Leskov. In: Magia e técnica, arte e política:
ensaios sobre literatura e história da cultura. São Paulo: Brasiliense, 1994, p. 197-221.
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cheio”. (p.103). Neste aberto espaço, Brejeirinha acocorada e entretida com “o subir e alargarse da água, com os mil-e-um movimentos supérfluos” (p.104), retoma sua narrativa solicitando
a atenção de Ciganinho e Zito que devem ouvi-la:
– O Aldaz Navegante não gostava de mar! Ele tinha assim mesmo que partir? Ele amava uma
moça, magra. Mas o mar veio, em vento, e levou o navio dele, com ele dentro, escrutínio.
O Aldaz Navegante se lembrava muito da moça. O amor é original ...(...)
– ...Envém a tripulação...Então, não. Depois, choveu, choveu. O mar se encheu, o esquema,
amestrador...O Aldaz Navegante não tinha caminho para correr e fugir, perante, e o navio
espedaçado. O navio perambolava...Ele, com o medo, intacto, quase nem tinha tempo de
tornar a pensar demais na moça que amava, circunspectos. Ele só a prevaricar...O amor é
singular....
– E daí?
– A moça estava paralela, lá, longe, sozinha, ficada, inclusive, eles dois estavam nas duas
pontinhas da saudade...O amor, isto é...O Aldaz Navegante, o perigo era total, titular...não
tinha salvação...O Aldaz ....O Aldaz...
– Sim. E agora? E daí?” – Pele intimava-a.
– Aí? Então...então...Vou fazer explicação! Pronto. Então, ele acendeu a luz do mar.
E pronto. Ele estava combinado com o homem do farol...Pronto. E...
– Na-ão. Não vale! Não pode inventar personagem novo, no fim da estória, fu!
E-olha o seu “aldaz navegante”, ali. É aquele... (ROSA, 1977, p. 105) (grifos nossos).

Embora longa, a transcrição busca, sobretudo, chamar a atenção para o movimento que
faz a narrativa: de fechada, ela vai se abrindo, à medida que os ouvintes se movem em direção
à sua construção. Assim, Pele, Ciganinha e Zito ora interpelam (“E daí”?), ora intimam (“Sim.
E agora? E daí?”), ora corrigem (“Não pode inventar personagem novo...”), todos colaborando,
enfim, na construção da narrativa. Nessa cooperação, os ouvintes são tocados pela estória, como
Ciganinha e Zito, por exemplo. Os dois que antes “calavam-se, muito às tortas, nos comovidos
não-falares” (p.103), depois de ouvirem parte da narrativa, “sorriram. Riram juntos”. (p.105).
Ambos não só riem como também, junto aos outros, resolvem enfeitar o aldaz navegante,
figurado na “coisa vacum” [...] “obra pastoril no chão de limugem” (p.105), em cuja “eminência,
crescera um cogumelo de haste fina e flexuosa, muito longa: o chapeuzinho branco” (p.105).
A semelhança sugerida entre “o bovino”, como lhe chamava Brejeirinha, e o seu “Aldaz
Navegante”, não lhe agradou, até o momento em que viu as flores desmanchando-se do ramalhete
de Pele e, valendo-se “das ocasiões” (p.106), espetou-as no “concrôo do objeto”, além de outras
“folhas de bambu, raminhos, gravetos” e, assim, a “matéria, o bovino, se transformava”. (p.109).
Transformada “a coisa vacum”, o “Aldaz Navegante” se corporifica, exigindo, agora, uma revisão
da estória até então narrada:
– Então? A estória não vai mais? Mixou?
– Então, pronto. Vou tornar a começar. O Aldaz Navegante, ele amava a moça,
recomeçado. Pronto. Ele, de repente, se envergonhou de ter medo, deu um
valor, desassustado. Deu um pulo onipotente...Agarrou, de longe, a moça, em
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seus abraços...Então, pronto. O mar foi que se aparvolhou-se. Arres! O Aldaz
Navegante, pronto. Agora acabou-se, mesmo: eu escrevi-“Fim! (ROSA, 1977, p.
106). (negritos no original).

Note-se que Brejeirinha reformula e reconta a estória, atenta, também, à experiência
dos seus ouvintes, que acaba incorporada às suas narrativas. É, pois, o que se percebe, quando o
“Aldaz Navegante” está pronto para romper o chão e partir a fim de “descobrir os outros lugares”
(p.107). Àquela altura, cada um envia, “por ele, um recado, uma coisa, para o mar”, (p.107):
“Zito põe uma moeda. Ciganinha, um grampo. Pele, um chicle. Brejeirinha – um cuspinho”
(p.107), que, de certa forma, alude à oralidade, ao narrar. E assim, haverá, ainda, um recontar
da “verdadeira estória”:
– Agora, eu sei. O Aldaz Navegante não foi sozinho; pronto! Mas ele embarcou com a
moça que ele amavam-se, entraram no navio, estricto. E pronto. O mar foi indo com eles,
estético. Eles iam sem sozinhos, no navio, que ficando cada vez mais bonito, mais bonito, o
navio... pronto: e virou vagalumes... (ROSA, 1977, P. 107).

A estória “verdadeira” torna-se, então, aquela que traz em si a cooperação de todos,
na qual Brejeirinha assimila as “tenuidades” e a experiência alheia, como a de Ciganinha e Zito,
que assim como o Aldaz Navegante e a moça, ficaram juntos, “segredando [...] nas pontinhas da
realidade” e “se disseram, assim eles dois, coisas grandes em palavras pequenas”. (p.106). Afinal,
“alguma coisa se agitava neles, confusa – assim rosa-amor- espinhos-saudade” (p. 107).
“Patas à fantasia”: Viagem narrativa em “Sequência”
À simplicidade da narrativa de Brejeirinha soma-se uma outra, em Primeiras estórias, que
é da vaca e do “senhor-moço”, filho de “seo Rigério”, ambos personagens do conto “Seqüência”.
A “vaquinha vermelha”, sem hesitar nas encruzilhadas, “desabalando” em galope, atravessando
rio e currais, “no empolgo de saudade que adoece o boi sertanejo em terra estranha”, sabia onde
queria chegar: no seu lugar de origem, a fazenda querência, do Major Quitério, onde morava
antes de ser vendida. Tão logo a fuga é descoberta, um dos filhos do fazendeiro se dispõe a
trazer “a vaquinha pitanga” (p.57) de volta, embora houvesse, para aquele serviço, os “vaqueiros,
postos, prontos”. (p.57). O filho, “rapaz, senhor moço” (p.57), “saiu à estrada geral”, “ia indo,
à espora leve”, sem saber o que o esperava à frente; “saiu à estrada geral”, “indo de oeste para
leste” (p.57).
A vaquinha, por sua vez, certa do seu rumo, “nem parava para os capins dos barrancos:
arrancava-os, mesmo em marcha” (p.57). Assim, “com horas de diferença”, seguia em frente,
superando todos os obstáculos que a ela se lhe apresentassem, mas sempre perseguida pelo
rapaz. Até que, chegando a noite e “as primeiras estrelas”, ambos, o rapaz e a vaca, “chegava
e chegavam” (p.59), na vasta fazenda do Major Quitério. Lá aportando, o destino faz que ela
permaneça na sua fazenda de origem, não sendo devolvida ao novo dono, uma vez que se torna
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o presente dado pelo “rapaz moço” a uma das moças da casa, a “alta, alva, amável” que dele, por
fim, “se desescondia” (p. 60).
O enredo, como se nota, estrutura-se de forma muito simples, tecido por narrativa
quase pueril, mas, por isso mesmo, marcada por vasta gama de poesia. O próprio Rosa revelara
isso ao tradutor alemão de Primeiras estórias, recomendando-lhe que dispensasse uma atenção
especial à narrativa, por tratar-se de um dos contos que mais apreciava no livro: “Rogo cuidar
muito desse “Seqüência”, que é talvez no livro o meu conto predileto, e que quer ser pura
poesia4.
A narrativa, in media res, (como boa parte dos contos do livro e dos textos do autor)
sugere, logo no início, a perspectiva que o narrador assumirá ao contar a estória de uma vaca que
viajava, que “vinha pelo meio do caminho, como uma criatura cristã”. (p.56). Essa cristandade da
vaquinha lhe confere estatuto humano e será reiterado, em vários outros momentos da narrativa
por metáforas e personificações, como a saudade que sente e que move a sua fuga.
Rosianamente, somos levados a “ouvir”, no texto, ecos da voz autoral, à medida que
a vaquinha vai sendo construída como um ser humano, pelos olhos do narrador que relata a
sua viagem e dela nos dá conta. A esse respeito, é oportuno darmos uma ligeira espiada na
correspondência de Guimarães Rosa com o seu tradutor alemão.
Em carta de 23 de março de 1966, ao esclarecer um trecho do conto, a pedido de
Meyer-Clason, [“que, de alma, marca rumo”], vejamos o que Rosa lhe explica:
É a vaca que, para fugir, marca o rumo, a direção, em sua ALMA, mesmo. Vaca tem alma.
Todo bicho tem alma. É poesia mesmo. (Com isto, estou elevando o instinto) (ROSA, 2003,
p.313). (grifo em maiúsculo do autor).

Esta não é uma “fala” isolada de Guimarães Rosa. A essa explicação dada, ressoa uma
outra, quando, ao responder o crítico Günter Lorenz sobre os assuntos que tiveram grande
importância na sua vida e, por conseguinte, na sua literatura, ele diz:
Tudo isso é verdade, mas não se esqueça de meus cavalos e de minhas vacas. As vacas e
os cavalos são seres maravilhosos. Minha casa é um museu de quadros de vacas e cavalos.
[...] Quando alguém narra algum acontecimento trágico, digo-lhe apenas isto: “Se olhares
nos olhos de um cavalo, verás muito da tristeza do mundo!” Eu queria que o mundo fosse
habitado apenas por vaqueiros. Então tudo andaria melhor. (COUTINHO, 1991, p. 67).

A posição do autor corresponde, pois, ao tratamento dado, pelo narrador, à vaquinha
“fujã” que, em muitos trechos, figura mesmo como uma pessoa. A sensibilidade e a dissimulação
com que lida com os vários obstáculos ao longo do caminho, na volta para casa, é um traço de
“humanidade” a ela conferido. Na fazenda do Arcanjo, por exemplo, ao tentarem rebatê-la,
“esvencilhou-se, feroz” (p.56) com aqueles que lhe atrasavam o retorno. Passando na propriedade
4 ROSA, João Guimarães. Correspondência com seu tradutor alemão Curt Meyer- Clason (1958-1967). Rio de Janeiro: Editora Nova
Fronteira: Academia Brasileira de Letras; Belo Horizonte: Editora da UFMG, 2003. p. 313.
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dos Gonçalves, para beber água, ouve tiros, o que a faz “entrar oculta no cerrado”. Encontrando
cavalos, disfarçava-se, pondo-se a pastar, “no sofrido simulamento”. (p.56). Assim, “seguia certa;
por amor, não por acaso”, sabia exatamente o rumo, “a fazenda do Pãodolhão, sua querência”.
(p.56).
Se a certeza, o “certo destino”, marca o lugar da vaca no conto, o fortuito conduz o
rapaz, que não entendia o porquê daquilo, não entendia por que agia daquela maneira, seguindo
e deixando ser seguido por uma vaca.
O rapaz, no vão do mundo, assim vocado e ordenado. Ele agora se irritara. Pensou de
arrepender o caminho, suspender aquilo para mais tarde. Pensou palavra. O estúpido em
que se julgava. Desanimadamente, ele, malandante, podia tirar atrás. Aonde um animal
o levava? O incomeçado, o empatoso, o desnorte, o necessário. Voltasse sem ela,
passava vergonha. Por que tinha assim tentado? (ROSA, 1977, p.58). (grifos nossos).

Note-se que há, aí, todo um jogo de palavras que bordejam campos semânticos muito
próximos. Tem-se, assim, “incomeçado”, “empatoso”, “desnorte” que apontam para o não
desejado, esperado, medido, porém, paradoxalmente, “necessário”. Ao relacionarmos esses
dados a uma outra fala do narrador, acima transcrita, referindo-se à vaca, “seguia certa; por
amor, não por acaso”, veremos que o sentido desliza de uma a outra personagem. Aquilo que, a
princípio, dizia respeito à vaca, mais adiante se verá, dizia respeito, também, ao “rapaz moço”,
ou seja, “a vaca era uma malícia, precipitava-se o logro” (p. 59). Afinal, a vaquinha tinha um
rumo certo, mas também o tinha o rapaz. Embora ele não soubesse aonde tudo aquilo o levaria,
ao certo, o objetivo era segui-la e trazê-la de volta.
Entretanto, no final do conto se verá que aquilo que o conduzia e que lhe era
desconhecido, não se tratava de acaso, antes, obedecia a uma “seqüência”, não se tratava de outra
coisa senão do amor, ou seja, o mesmo sentimento que movia a fuga da vaquinha.
Seguindo a direção indicada pelo narrador, uma vez que alude à vaquinha como uma
“criatura cristã”, parece-nos razoável ler o seu retorno à fazenda onde nascera, acompanhada
pela aparição do “moço bem-chegado”, como uma epifania5.
O amor, poeticamente revelado, manifesta-se ao “rapaz”, tão logo ele entra “pela
porteira-mestra dos currais”. (p. 60). Lá, junto “a uma roda de pessoas”, estava ela, a segunda
das quatro moças, “alta, alva, amável” (p. 60), que, naquele instante, “se desescondia dele”, e ele
então “compreendeu-se”. (p. 60). (grifos nossos).
Perceba-se, assim, que o verbo “desesconder” implica que algo existia a priori, contudo,
mantinha-se escondido, não se dava a ver, só se manifestando no tempo próprio, na “sazão do
ser”. “Desescondendo-se”, a moça se faz metáfora, então, do amor: “mel do maravilhoso” e “anel
dos maravilhados”. (p. 60).

5 Está-se tomando, aqui, “epifania” como “uma manifestação ou percepção da natureza ou do significado essencial de uma coisa”,
conforme o dicionário Houaiss a define em uma das suas acepções. In. Dicionário HOUAISS da língua portuguesa. Rio de Janeiro:
Editora Objetiva, 2001. p.1178.
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Em relação ao momento epífano, tem-se, ainda, aquilo a que chamamos “alegoria de
cores”, construída em seu entorno, e que vai culminar, exatamente, na chegada do “moço” à
fazenda e no seu encontro com a “moça”.
Já no primeiro parágrafo, surge o pêlo da vaca “vermelho azamar”, (p.56) cuja cor,
ao se fundir com o tom do céu da madrugada, “num céu quase da sua cor” (p.56), facilitalhe a fuga. À medida que ela avança no seu “rumo certo”, o dia vai amanhecendo em “azul e
branco” até chegar “o sol inteiro”. (p.57). Progressivamente, o amarelo do sol contamina o
“roxo-escuro” das carobinhas, os ipês, mancha de amarelo a vastidão, e “o céu também” se faz
“amarelo” (p.58). A travessia do rio pela vaquinha se dá “de tardinha”, e a fumaça já chama a
noite (p. 59), envolvendo de “ouro” o crepúsculo.
A este momento, sucede, na narrativa, outro trecho, de beleza e força poética lapidares.
O autor, à maneira de mimetizar a travessia do “moço” em “um rio e seu além”, faz com a
“água” divida, ao meio, a palavra “tranquila”; fazendo, dessa maneira, que também ela, [a água] –
apresente as duas margens – “qüilas águas trans” – (p.59), atravessadas pelo moço.
Outrarte o ouro esboço do crepúsculo. O rapaz, o cavalo bom, como vinham, contornando.
Antes do rio não viam: as aves, que já ninhavam. À beira, na tardação, não queria desastrarse, de nada; pensava. Às pausas, parte do parte. Não ouviu sino de vésperas. [...] A fatal
perseguição, podia quebrar e quitar-se. Hesitou, se. Por certo não passaria, sem o que ele
mesmo não sabia - a oculta, súbita saudade. Passo extremo! Pegou a descalçar as botas. E
entrou – de peito feito. Àquelas qüilas águas trans – às braças. Era um rio e seu além.
Estava, já, do outro lado. (ROSA, 1977, p. 59). (grifos meus)

Atravessado o rio, impõe-se ao rapaz mais um obstáculo: agora, “a ceguez da noite” e “o
arrepio negro das árvores” o faziam “obcego”. (p.59). E é, exatamente, no meio desta escuridão
que ambos chegavam à casa do Major Quitério.
Chegava, chegavam. Os pastos da vasta fazenda. A vaca surgia-se nas trevas. [...] O rapaz e
a vaca se entravam pela porteira – mestra dos currais. O rapaz desapeava. Sob o estúrdio
atontamento, começou a subir a escada. Tinha tanto de explicar. (ROSA, 1977, p. 60).

Assim, a negritude da noite torna-se uma metáfora do fechamento de um ciclo de vida
do rapaz e o começo de outro, alegoricamente representado pelo “bago de luz” que se multiplica
em outras luzes que passam a pontilhar “lá” e “acolá” (p.60), culminando com a revelação, com
o “desesconder”, da moça “alva”. Alçando à consciência tudo aquilo que até então era apenas “a
oculta, súbita saudade” daquilo que “ele mesmo não sabia” (p. 59), o rapaz “compreende-se”, e a
vaca torna-se presente dele para ela [a moça].
Necessário notar que, por detrás da fortuita revelação do amor, guiado por uma vaca,
encontra-se toda uma poética e uma mitologia. Afinal, uma não exclui a outra; antes, é no mito
que a poesia toma a palavra; e a palavra poética traz o mito, como já escrevera Benedito Nunes.
(NUNES, p.09, 1998). Não se pode esquecer que a vaca se prende, também, ao mito do rapto
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de Europa. Foi uma vaca, marcada nos flancos com um disco branco, [lembremos que também
a Vaquinha vermelha tinha uma marca] que Cadmo seguiu por toda a Beócia até o momento em
que ela caísse de cansaço, conforme lhe ordenara o oráculo. Acompanhando a vaca e assistindo à
sua queda, Cadmo entende que a profecia se cumprira; passando por provas e expiações, tornase rei de Tebas e recebe, de Zeus, como esposa, Harmonia. Em ambos os casos, não foi uma
vaca a guia do fortuito encontro amoroso? Não teria sido a harmonia o que o “rapaz moço”, em
última análise, encontrou na medida em que a moça dele se “desescondia”?
Obviamente, que essas indagações não buscam esgotar o tema, desejando, apenas
reafirmar uma das muitas faces da genialidade do autor, amiúde discutida pela crítica, qual seja,
a necessidade de recriação das formas, a fim de lidar com a “insuficiência das palavras para dizer
de um mundo” onde “não há parvoíces”. (p.60).
De igual modo, a nossa desconfiança inicial de que as Primeiras estórias se referiam
às estórias primordiais, ou melhor, à recriação dessas estórias, à re-elaboração dos mitos na
contemporaneidade, não se pretende resposta totalizante ao debate, mas tão somente afirmar
o empenho do escritor Rosa em se valer de todos os artifícios que a língua lhe oferece, de
modo a recriar as formas e, com isso, devolver ao homem a experiência “original”. O que
Rosa empreende com a sua “técnica própria” de manejar as palavras, é devolver a dimensão
humana e afetiva ao homem, por meio da linguagem, o que implicaria a recuperação do pensar
por imagem, há muito perdido. No seu “não explicar”, a imagem “convida-nos a recriá-la e,
literalmente, a revivê-la”, tornando-se, pois, o lugar privilegiado onde os contrários se fundem:
“a imagem diz isto e aquilo ao mesmo tempo” (PAZ, 1996, p.56).
Tanto em “Partida do Audaz Navegante”, quanto em “Sequência”, crianças e animais
transitando por seus pequenos povoados se aproximam do mundo clássico, à medida que
incorporam elementos e personagens, ora do universo mítico, ora do trágico. Assim,
através deles, vemos imagens se erigirem, resultado que são da quebra do hábito com que
somos acostumados a “ler” o mundo. Brejeirinha ou a vaquinha, ao trazerem consigo falas,
comportamentos, estruturas que nos remetem a um outro tempo, a outras culturas, a outras
formas de pensamento, fazem com que o leitor desenvolva uma outra relação com o texto. É
devido, pois, ao estranhamento causado pelas imagens, criadas pelas personagens, que se torna
possível, ao leitor, organizar sua(s) experiência(s).
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ensaio

POESIA BRASILEIRA
CONTEMPORÂNEA

Notas em torno de Cláudio Neves

Ronald Silva Robson

I
Os poetas brasileiros assumem, hoje, queiram ou não, a mais alta função política que
lhes pode caber. Não o digo por considerar que aderiram a agendas partidárias em seus livros,
o que no mais seria mentir, sim por notar que as bases e condições de nossa mais recente
poesia – pelo menos da boa, da que interessa – estão voltadas diretamente contra a banalidade
ambiente de uma língua em vias de perder toda a sua objetividade e força comunicativa sob a
pressão das modas acadêmicas, das chaves interpretativas caducas do jornalismo cultural e da
voga do politicamente correto – sem falar do abandono, puro e simples, do estudo sério do
potencial estilístico do idioma. A poesia que agora nos cai à mão é uma poesia, assim vista, de
oposição, que, a revivificar o idioma, e a sugerir novos problemas, começa a trair seus principais
característicos. Arrisco aqui salientá-los, ainda que insuficientemente.
II
Luta-se, há anos, contra dois atavismos que apadrinham certa poesia pobre ainda bastante
corrente no Brasil, sobretudo em São Paulo. Ambos são dois modos de supervalorizar o que
Vilém Flusser chama de “natureza tautológica” da língua (Língua e Realidade): a referencialidade
interna do idioma, ou seja, o universo das palavras que remetem apenas umas às outras num
sistema fechado, para o qual não existem referentes externos. Há dois modos de se restringir a
língua a esse seu aspecto: pelo formalismo extremado, como houve de ser com os concretistas
e a dispersa linhagem a que deram origem, chegando até a um Paulo Leminski, nos quais a
metalinguagem tornou-se mais que meta, tornou-se impossibilidade de qualquer meta; e pelo
prosaísmo mais devoto que da prosa em verso foi ao verso já sem prosa nem nada, marca
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de coisas como “poesia marginal”, por um lado, e de poetas (falta palavra mais exata) como
Fabrício Carpinejar, por outro. Aí, já não temos a linguagem que tenta penetrar a aparente
incomunicabilidade das coisas e de lá trazer um magma fresco, a “poesia”, “a límpida maravilha
/ de um delirante fermento” (Ungaretti); já não temos nem mesmo, para falar ainda como
Flusser, alta linguagem significativa tornada de uso público, a “conversação”. Trata-se, afinal, de
“conversa fiada”, uma língua que definha e não aponta mais para mistério algum.
III
Tivemos grandes poetas, no entanto, que atravessaram incólumes o dilúvio de poesia
taquigráfica das décadas de 1970 e 1980, porque vieram de geração anterior, e a poesia de um
deles, Bruno Tolentino, foi de nascença “pós-diluviana”, e não à toa ela e o autor se tornaram
ponto de partida de muitos poetas jovens (e não só de poetas). Alberto da Cunha Melo foi o
nosso último grande poeta coloquial, de lide com matéria cotidiana e aparato formal incrível,
mas discreto. E Gerardo Mello Mourão, falecido, como os outros dois, em 2007, foi nosso
último mestre eminentemente “moderno”, alguém que incorporou os principais procedimentos
da poesia do século XX e lhe deu alcance insuspeitável com os poemas épicos Os Peãs1 (1982) e
Invenção do Mar (1997).
Mas, se deixarmos de lado os “sobreviventes”, perceberemos que a poesia que se tem
feito no Brasil é, por assim dizer, uma poesia de segundo grau: uma poesia que, em certa medida,
não pode ser lida sem ser simultaneamente estudada. Disso resultam algumas tendências
estilísticas muito gerais:
1. Uma hiperarticulação do discurso, com predomínio da hipotaxe sobre a parataxe,
nisso indo contra a tendência da fala cotidiana, mesmo quando se trata de obra dotada de
coloquialidade. Como resultado, temos uma poesia com mais verbos, ou seja, com maior
complexidade de relações, de períodos mais espraiados que tornam o uso do enjambement
quase inescapável e fazem do procedimento estilístico da enumeração exaustiva, com base em
substantivos absolutizados – procedimento no qual, aliás, Karl Vossler identificava uma tendência
dominante da poesia moderna –, já de pouca ocorrência (um de seus últimos grandes momentos
na poesia brasileira foi, por exemplo, o Canto Primeiro, IX, de Invenção do Mar). Leiam-se os
livros de Nelson Ascher, para ver que já há algum tempo (Sonho da Razão é de 1993) o apreço
gramatical pelas construções subordinadas se solidificava, e leia-se o último Ivan Junqueira, o de
1 Nota extemporânea: Na contracapa de Invenção do Mar (livro que injustificadamente até agora não foi além de sua primeira edição,
de mais de vinte anos atrás) há as seguintes linhas atribuídas a Ezra Pound: “Em toda a minha obra, o que tentei foi escrever a epopeia
da América. Creio que não consegui. Quem conseguiu foi o poeta de O País dos Mourões”. O País dos Mourões (1963) é a primeira das
três partes que viriam a compor Os Peãs. Intrigado com tamanho elogio, cuja fonte não é apresentada, perguntei a José Lorêdo Filho
(editor ludovicense que manteve correspondência com o poeta nos seus últimos anos de vida) se sabia algo a respeito. Disse-me em
resposta: a fonte teria sido uma carta do poeta americano; nela constaria o trecho que lhe é atribuído, que, segundo ele próprio, seria
reprodução do que havia dito oralmente a amigos; Gerardo chegou a prometer enviar a Lorêdo uma cópia da correspondência, mas
morreu dali a pouco e nenhuma outra carta sua chegou às mãos do amigo distante. É documento que precisa ser buscado nos espólios
do poeta, cuja divulgação talvez servisse de estímulo a que se revisitasse sua obra.
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O outro lado (2007), para ver quão refinada tendeu a se tornar a articulação do discurso em nossa
poesia: no poema “Indagações”, ao longo de dezesseis versos ocorrem só dois períodos, cada um
de oito versos; e, em “A história”, poema em terza rima, um período chega a ocupar seis estrofes
desprovidas de enumerações exaustivas, sequências de apostos ou de orações subordinadas
adjetivas – ou seja, sem mais do mesmo, sem enchimento de linguiça2. Esse tipo de articulação
sintática, contudo, não é apenas sintática, é também da ordem da concatenação de tropos,
motivos e imagens, de comum em séries de poemas. Os nomes de Érico Nogueira – em O Livro
de Scardanelli (2008), leia-se o “Cancioneiro inglês ou de Sandra Gama”; em Dois (2010), “Deu
Branco”; ou leia-se todo o Poesia Bovina (2014) – e de Cláudio Neves, de quem ainda falarei mais
longamente, devem aqui ser lembrados.
2. Quebra da isometria e do ritmo canônico, com o que, por exemplo, em decassílabos
já não se busca apenas o ritmo heróico (6º, 10º) ou sáfico (4º, 8º, 10º), mas sutis deslocamentos
tônicos. Isso, em suma, pressupõe uma personalização da técnica versificatória e seu uso com
irregularidades ricas, precisas; anda a par da adjetivação preferencialmente metafórica (e, não
raro, com substantivos com função de adjetivo ou advérbio) e da busca de rimas mais toantes
que soantes, e assim mais “abstratas” (gramáticas, como a de Celso Cunha, ainda chamam a
toante de “imperfeita”, o que é útil ter em mente quanto ao que digo, embora dizê-la “impura”
talvez seja mais justo). Logo, lançar mão de sonetos decassílabos “tradicionais” é quase pedir a
paródia, e o procedimento paródico é o de Marco Catalão ao longo de praticamente todos os
decassílabos de O cânone acidental (2010). Grande exemplo do que afirmo neste parágrafo são
também os doze poemas da série “Notas para o livro das constatações”, contidos em Isto a que
falta um nome (2012), terceiro volume de poemas de Cláudio Neves.
Do que foi dito, o leitor logo percebe que estamos diante de poetas cultos, que suaram
para aprender a fazer bem o que fazem. A excelência técnica e a ambição temática saltam aos
olhos de quem quer que tome um desses livros em mãos. Vejamos mais de perto a poesia de Isto
a que falta um nome.

2 Talvez para entediar mais o leitor, talvez para animá-lo, lembro que construções como essa são muito raras nos usos modernos
de terza rima. Nada similar ocorre em “A Máquina do Mundo” (Claro Enigma), de Drummond, e, se ocorre em A Máquina do Mundo
Repensada, de Haroldo de Campos, é de forma forçada, pelo barroquismo às vezes monstruoso (no duplo sentido da palavra), mas
quase sempre interessante. Seguem os versos de Ivan Junqueira: “São Simão de Junqueira tem altares / onde rezaram Pedro e Inês
de Castro, / e um pouco deles vaga entre os pilares // de uma capela onde os anjos de alabastro / flutuam sobre tumbas ancestrais
/ e ali, no Tejo, deixam esse lastro // que ouvi pulsar no sangue de meus pais, / no heráldico e solene patriarca / João Francisco, ao
clarão dos castiçais, // e de uma tal de Elena, em cuja arca / dormiam cartas, jóias e uma escória / de anúncios, certidões – toda essa
parca // e vã miuçalha que se fez história: / a daquele barão esfarrapado / que Alfena ainda guarda na memória, // com sua mula a
se arrastar no prado, / as botas sem cadarço, a mão nodosa / a fustigar as ancas de seu gado”. O outro lado 1998-2006. Rio de Janeiro:
Record, 2007, p. 64-65.
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IV
Em Isto a que... Cláudio Neves tem uma meta invulgar: encontrar as imagens, tropos
e demais recursos poéticos e estilísticos adequados à simbolização do ato intuitivo primeiro,
aquele pelo qual o homem tem acesso à realidade: o instante esquivo no qual irrefletidamente
nos apoderamos – ou participamos – de algo único e intransmissível em sua totalidade. Mas ele
não quer falar do drama que é ver a riqueza das experiências originárias desaparecer na tentativa
de expressá-las, de torná-las comunicáveis, coisa que é uma das matérias de O mundo como Ideia,
de Tolentino. Quer, enfim, é nos dar viva, na técnica de sua poesia, a própria forma do ato
intuitivo! Sim, estamos aqui entre brumas, mas certamente são brumas iluminadas.
Nos doze sonetos da série “Notas para o Livro das Constatações”, que abrem Isto a que...,
somos apresentados a imagens fabulatórias e asserções líricas com um sentido de incompletude
e de anúncio de um nascimento, de um frescor que se esvai: “uma mulher à espera, uma ideia
sem fundo, / um cão latindo indiferente ao mundo” (p. 21)3; “aqui restemos de mãos dadas /
à espera de o mundo ser criado” (p. 22); “esse hiato, esse espanto debruçado / sobre uma ideia
sequer começada” (p. 24); “primeira noite (que nem noite se chamava) / de um mundo que não
tinha ainda despertado” (p. 25).
É a visão de quem assiste à inauguração do mundo e, sem dispor, lógica e analiticamente,
cada coisa em seu lugar, a tudo quer abarcar numa posse simultânea. Aí está a razão de ser de
três recursos estilísticos dessa poesia: o gosto pela elisão, e especialmente a elisão da cópula
(“O amor, amor, [é] nem busca nem encontro”, p. 25), a fim de preterir as relações lógicas; a
criação de um clima condicional, permanentemente hipotético, através de expressões tais “se”,
“como se”, “como que” e outras; e a apresentação de painéis de elementos vários como um todo
uno, sem hierarquia, coisa a que me referi ao falar em posse simultânea. Os três recursos estão
presentes neste poema (p. 27):
Minha memória é a pátria que não tenho,
meu muro além do qual tudo amoral, daninho,
caos ideal de pétalas, pálpebras, jardins
em que tudo fechado, delicado, estrito:
os ternos, seus perfumes, a gravata sobre
o ombro de meu pai à mesa, seus amigos
contando amantes como só os homens,
e eu que as contava como fosse minhas;
os nãos que ouvi, todos indiscutíveis,
inelutáveis como se; o cofre de minha
bisavó guardando a mecha de cabelo

3 Páginas referentes – neste e nos casos seguintes – à edição de Isto a que falta um nome. São Paulo: É Realizações, 2011.
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da neta morta (nem três anos tinha),
guardando inventários, moedas austríacas
e um papel com seu segredo escrito.

Nesse soneto, deve-se reparar menos no teor memorialista que no teor fabulatório
ou mítico. Isto a que... está cheio de pequenas fábulas (assim as chamemos por comodidade):
de seus vinte e quatro poemas (na maioria, séries de poemas), nove são de acentuado sabor
narrativo. Daí que essa poesia, em que pese lírica e “temática” – na tipologia de Northrop Frye
dos “modos” literários (Anatomy of Criticism), o temático é aquele em que a persona do autor
se salienta com algo endereçado diretamente ao leitor –, tem alta carga “mítica”, de mito no
sentido aristotélico. Veja-se este trecho do antológico “Um conto, um morto, seu quarto” (p.
73):
O morto ficou no quarto depois que levaram
seu peso sem sapatos.
O morto ficou no quarto depois de há muito
os caramujos brincarem
em seus cabelos; depois de seu ventre inchado.

O morto ficou no quarto. Não o esqueceram –
não deram pelo fato
de que os mortos ficam depois que lhes levam
o peso e o tato
para junto dos seus (também sem peso) antepassados.
(...)
Com mãos de brisa, tirou o pó da cama onde agonizara,
e de cinza as passou
na penteadeira, no fio de uma página, no alto espaldar
de uma cadeira
que desde sempre tivera, e em que, quando vivo,
[pouco se sentara.

Esse tipo de mito quer, afinal, “Sobretudo narrar sem ter de haver um fato, / mas o
intervalo entre duas asas” (p. 40); ou quer, dito de outra forma, “ater-se à possibilidade” (p.
40), à matriz do que poderá vir a ser, à fonte do imaginável – e aqui, mais uma vez, interessa a
Cláudio Neves não o “fato poético”, mas deixar à nossa vista a forma do ato de apreendê-lo. Por
isso, há o intuito de dar marcha à ré das palavras até a vivência concreta; não, contudo, à maneira
pós-moderna de ver um abismo entre linguagem e realidade, pois o poeta sabe que “a palavra
diz só de outras palavras, / mas, com dizê-la, nos consola e desagrava” (p. 44). Assim, não é
sem fé na palavra que ele empreende até sua breve “crítica da razão poética”, digamos assim, ao
longo das quatro partes de “Dizeres”, tratando, em específico, das palavras morte, tempo, anjo
e, claro, palavra. Tudo, afinal, para nos conduzir ao cerne pessoal da vida, a que naturalmente
nos falta um nome (p. 32):
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Chamarmos alma isto a que falta um nome
em nada muda sua condição,
o mesmo se dizemos coração
ou o que quer de involuntário, insone.
Que uma palavra é só uma coisa em que outra some,
sem chama, sem calor, sem colisão,
como uma sombra noutra, como a sensação
de que a morte nos move ou nos consome.
Que isso de alma ou coração tem muitos nomes,
iguais porque igual seu resultado,
também porque igual sua distância
daquilo que sem peso e sem fragrância,
daquilo sem porvir e sem passado
que nos habita a voz e nos faz homens.

V
Costumo afirmar que existe no Brasil, historicamente, um descompasso entre os
fatos de nossa cultura e a visão cultural que temos deles. O Brasil de que falamos, não raro,
simplesmente não existe. Um exemplo é o Brasil cuja última leva de bons poetas ficou lá pelos
anos 1960: esse Brasil não existe. Continuamos a ter poetas excepcionais – e quase sempre
tivemos mais bons poetas que bons romancistas –, embora o fenômeno sociológico chamado
“literatura” pareça, de fato, ter desaparecido4.
Esses poetas, dentre os quais tenho por exemplares Érico Nogueira, Cláudio Neves
e Renato Suttana, aí estão e – repito – têm a mais alta função política, na medida em que
inseminam nosso idioma e abastecem de novas bases imaginativas um país cujas Humanidades
andam em petição de miséria. Convidam-nos, ainda, de maneira clara, a desenvolver modelos
de sensibilidade muito específicos – como espero ter demonstrado ao comentar Isto a que falta
um nome –, com o que são autores de obras, a seu modo, pedagógicas.
(Aos interessados em filosofia e ciência política: é para aí que vocês devem olhar.)
Ronald Silva Robson
Doutorando em Teoria e História Literária (Unicamp).
4 Entre outros motivos, porque 1) não temos mais uma tradição literária como corpus reconhecível e imediatamente transmissível
de geração a geração (um paideuma poundiano nacional); 2) a crítica literária quase desapareceu, fato que em si mesmo não seria
problemático, se ela tivesse sido sucedida por algo mais que press release, tese acadêmica e vlogs; 3) a classe intelectual chamada “público
letrado” definhou até sumir de vez (o homem culto, mas não leitor profissional, cujo perfil se tornou incompreensível, em parte,
pela ascensão da imagem do professor universitário), e só agora dá mostras de uma possível ressurreição; e 4) a língua portuguesa se
tornou um objeto exótico, uma língua que já quase não é sentida desde dentro.
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artigo acadêmico

MULHERES COMO SUJEITO

Discursos feministas em Novas Cartas Portuguesas
Sayara Saraiva Pires1
Algemira de Macêdo Mendes2

RESUMO
Este estudo analisa os discursos feministas dentro da obra Novas Cartas Portuguesas (2014), publicada conjuntamente
pelas escritoras portuguesas Maria Isabel Barreno, Maria Tereza Horta e Maria Velho da Costa, a fim de mostrar
a influência da Literatura para as configurações da mulher como sujeito. Parte-se da hipótese de que as novas
representações femininas se tornaram uma resistência à opressão. Essa vertente refere-se à percepção de que as
transformações estruturalistas da literatura ocasionaram mudanças estéticas na representação das mulheres, bem
como comportamentais e psicológicas. Propomo-nos, pois, abordar o funcionamento desses discursos como
instrumento de conscientização para o empoderamento feminino. Para atingirmos os objetivos, realizamos uma
pesquisa embasada em estudos teóricos de Judith Butler (2003), Simone Beauvoir (1967), Heleieth Saffioti
(1997), entre outros.
Palavras-chave: Novas Cartas Portuguesas; empoderamento; sujeito; feminismo.
ABSTRACT
This study analyzes the feminist discourses within the literary work, Novas Cartas Portuguesas (2014) published
by the portuguese writers Maria Isabel Barreno; Maria Teresa Horta and Maria Velho da Costa, in order to
show the influence of Literature to the woman’s setting as subject. It starts from the hypothesis that the new
female representations have become a resistance to oppression. This aspect refers to the perception that the
structuralist transformations of the literature, which caused aesthetic changes in the representation of women,
as well as behavioral and psychological. We propose, therefore, to approach the functioning of these discourses
as an instrument of awareness for female empowerment. To achieve these objectives, we carried out a research
based on theoretical studies by Judith Butler (2003), Simone Beauvoir (1967), Heleieth Saffioti (1997), among
others.
Keywords: Novas Cartas Portugesas. Empowerment. Subject. Feminism.

A obra Novas Cartas Portuguesas foi escrita, conjuntamente, por Maria Isabel Barreno,
Maria Teresa Horta e Maria Velho da Costa e publicada em 1972, inspirada em Cartas Portuguesas,
uma obra clássica francesa do século XVII. Publicada como obra anônima (em francês) por
Claude Barbin, em 1669, a obra é composta por cinco cartas supostamente escritas por uma
1 Mestranda em Letras pela Universidade Estadual do Piauí – UESPI.
2 Pesquisadora e professora do Mestrado Acadêmico em Letras da Universidade Estadual do Piauí – UESPI.
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freira portuguesa de nome Mariana Alcoforado após esta ter sido seduzida e abandonada pelo seu
amante, o cavaleiro francês, Noel Bouton (Chevalier of Chamilly), no Convento da Conceição
em Beja.
As “Três Marias”, como ficaram conhecidas as autoras portuguesas, participaram
ativamente do movimento feminista em Portugal, e no mundo, através da sua arte. Maria Isabel
Barreno (1939 – 2016) foi escritora, ensaísta, artista plástica e jornalista; escreveu obras como:
Crônica do Tempo (1991), e Os Sensos Incomuns (1993). Maria Teresa Horta, nascida em 1937, é
uma escritora, jornalista e poetisa; possui obras como: A mãe na Literatura Portuguesa (1999), As
Luzes de Leonor (2012), Meninas (2014), dentre outros. Maria Velho da Costa, nascida em 1938,
é escritora e publicou obras como: O Mapa Cor de Rosa (1984) e Myra (2008). As obras das três
autoras costumam anunciar o inconformismo quanto à situação da mulher na literatura e na
sociedade como um todo. Trazem reivindicações e buscam uma melhoria da imagem feminina.
A obra em questão possui uma escrita fragmentada e simbólica. Reúne cartas, ensaios,
poemas e fragmentos variados, intercalando o uso das línguas portuguesa e francesa. As “Novas
cartas” teve grande repercussão em Portugal e no exterior por trazer uma inovação na escrita
e na temática. Utilizou-se de novos personagens e novas temáticas para modernizar a visão
das mulheres daquela época. É marcada por discursos feministas nos quais as autoras usam
uma linguagem forte para atingir uma dimensão política e desafiar o sistema social imposto
aos papeis sociais da mulher e sua sexualidade, contrariando, assim, os ditames patriarcais
(DUARTE 2015).
A obra teve uma recepção adversa quando foi lançada. De um lado, encontravamse opiniões conexas, nas quais viam-se a positividade nesse novo modo de escrever sobre as
mulheres. Por outro, as mentes tradicionais subjugaram o livro, acusando-o de fazer apologia
à divulgação de palavras pervertidas nas quais afloravam a luxúria e despertava, nas moças de
família, sentimentos inapropriados. Tornando-se, assim, um livro indecente e desrespeitoso.
Isso deu origem a problemas judiciais para a circulação da obra.
Como se vê, a vida das mulheres está sob limitação e condicionamentos desde os
tempos primórdios. Sua situação, comumente, era de submissão, não somente em relação aos
homens com parentesco, mas também tinham dominação da sociedade que se ergue nos ditames
do patriarcalismo. A imagem da mulher foi marcada por vigorosos discursos ideológicos e
conservadores. Seu comportamento foi moldado pela sociedade, regulando seus pensamentos e
papel social, acarretando na influência dos seus ideais e aspirações.
As mulheres eram vistas como seres inferiores, permeando uma imagem secundária
diante da figura do homem. Contudo, no decorrer das diferentes épocas históricas, percebese a não uniformidade do papel da mulher dentro da sociedade. Elas ganharam, com o passar
do tempo, através de várias lutas, evolução social, intelectual e moral. É notável a mudança
de comportamento, tanto estética como ideologicamente, e isso afeta a sociedade como um
todo. A figura feminina passa a ser vista não apenas restrita ao ambiente doméstico, mas sua
participação fora de casa engrandece e se torna recorrente, gerando, assim, uma autonomia.
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A transição da dependência para a emancipação da mulher diante do sistema social
pode ser percebida na literatura que, conectada à história, mostra as diversas fases pelas quais
este gênero passou até chegar às condições que se encontra atualmente. Nesse contexto de
mudança, a autonomia feminina tornou-se destaque não apenas na sociedade, mas o ganho de
protagonismo nas obras literárias é significante. Ao analisar as personagens femininas na ficção,
percebe-se que estas ganharam voz e destaque, deixaram de serem representadas apenas em
segundo plano.
Diante disso, este trabalho buscar analisar a obra Novas Cartas Portuguesas (2014) a fim
de mostrar a influência da Literatura para as configurações da mulher como sujeito. Parte-se
da hipótese de que as novas representações femininas se tornaram uma resistência à opressão.
Essa vertente refere-se à percepção de que as transformações estruturalistas da literatura
ocasionaram mudanças estéticas na representação das mulheres, bem como comportamentais e
psicológicas. Os discursos presentes na obra revelam situações adversas em Portugal no período
ditatorial Salazarista, especialmente no que diz respeito à mulher quanto ao poder patriarcal e
à submissão social, funcionando como manifesto feminista político através da escrita poética.
Feminismo em Portugal, contextualização das Novas Cartas Portuguesas
Os anos que precederam a publicação de Novas Cartas Portuguesas foram permeados
de opressão devido a ditadura Salazarista que se instalou no país. O livro eclodiu como grito
de oposição ao sistema imposto e logo provocou consequências abusivas. Foi determinado a
apreensão dos exemplares e realizado um processo judicial contra as autoras, pois considerou-se
a obra horrenda, na qual praticaram desacato ao pudor.
No período entre 1926 e 1974, através de um golpe de Estado pelos militares, Portugal
passou a ser governado por um regime político comandado inicialmente pelos os militares
e por Antônio de Oliveira Salazar, este “Estado Novo” foi denominado de Salazarismo. A
ideologia utilizada por esse governo fazia apologia ao fascismo, nacionalismo, tradicionalismo
e autoritarismo. Consideravam-se antidemocrático, anticomunista, antiparlamentarista e
mantinham-se ligados ao colonialismo. Salazar veiculava seus ideais em torno da sociedade e os
faziam prevalecer, além disso, mantinha-se unido com a igreja católica. Manifestações sociais e
políticas foram proibidas, havia censuras aos meios de comunicação (SANTOS, 1984).
Nesse meio, a formação ideológica e doutrinal feminina era conduzida por um domínio
falocêntrico e sua educação era voltada aos afazeres do lar e à submissão aos homens – pais e,
posteriormente, aos maridos, onde aprendiam a transmitir os valores tradicionais. Até mesmo
os fatores biológicos condicionavam a mulher a esse destino. Apesar de ampliar o direito de
voto às mulheres, o governo utilizava-se disso para reforçar esta ideologia e justificar o sistema
legislativo e social. Contudo, esse regime passou por uma crise que ajudou a derrubá-lo. Segundo
o pensamento de Boaventura Santos,
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Muito provavelmente as causas da crise do regime estão no próprio regime, no bloqueio
ideológico em que se foi enredando apesar do empirismo de que deu provas ao longo dos
anos. O segredo da permanência do regime constituiu em adaptar-se às condições novas: a
concentração do capital e o fim do colonialismo. Incapaz de se adaptar a elas, pretendeu que
não eram inelutáveis. Ao fazê-lo, denunciou os limites do seu empirismo. O regime atingia
o máximo de consciência possível. Para além dele estava o bloqueio ideológico em que se
encontrava. (SANTOS, 1984, p. 13)

A incapacidade de acolher os interesses sociais emergentes fez com que a população
não se adequasse às imposições do Estado. A ideologia imposta não condizia com a vontade de
libertação do povo. No que consta à situação das mulheres, essa questão se agrava um pouco
mais. A união com o catolicismo fazia prevalecer as dominações da igreja, nas quais a mulher é
submetida às subordinações justificadas pelo cristianismo, mas que acaba por limitá-las das suas
vontades e direitos sociais, como pode-se constatar no dizer de Clêuma Magalhães,
Com o fim da Ditadura em Portugal, dá-se a instauração da democracia no país, o que
permitiu que muitos escritores começassem a recuperar a voz contida. O silêncio imposto
às escritoras, na verdade anterior à Ditadura, mas de caráter ainda mais opressor nos anos
de repressão que se estenderam até a Revolução dos Cravos, cede espaço a uma diversidade
de vozes que expressam de forma clara e consciente a defesa dos direitos das mulheres.
(MAGALHÃES, 2018, p. 149)

Seguindo essa linha, apesar de aparentar apenas uma escrita literária-poética, Novas
Cartas Portuguesas se compromete na busca de denúncia ao sistema de submissão da mulher
na sociedade portuguesa e na esterilização do poder totalitário opressivo. A sua linguagem
reverencia a liberdade da mulher em espírito, físico e mentalmente, procura refletir sobre a
necessidade da ação da mulher para a sua emancipação e a visão da sociedade sobre os problemas
acarretados durante todos os séculos contra a mulher. Embora isso não apareça explicitamente,
se revela e é compreendido nas entrelinhas através da ambiguidade do texto.
As primeiras manifestações do feminismo em Portugal tiveram início de forma
cautelosa, quase que silenciosa, por meio de grupos de debate, conselhos e congressos.
Porém, muito demorou para que esse movimento ganhasse visão social e voz ativa. Apesar dos
direitos conquistados pela mulher, como o trabalho fora de casa, em muitas profissões havia
intervenções, limitações e, até mesmo, impedimento de acesso para as mulheres. Isso contribuiu
para a mobilização de muitas contra o Estado. Todavia, o poder feminino era muito baixo para
conseguir derrubar tais imposições. Mesmo assim, o feminismo começou a ganhar força.
Para conseguir destaque e abrangência, o feminismo precisou de vários meios de
divulgação. Um instrumento que se fez importante nessa luta foi a Literatura. O texto literário
tem sido um meio crítico e reflexivo para a sociedade. Através dele podemos discutir diversas
problematizações e trazer para as pessoas uma nova forma de ver o mundo ao seu redor e
questioná-lo. De acordo com esse pensamento, vemos que o livro escrito pelas “três Marias” se
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utilizou desse artificio para debater a situação da mulher na sociedade portuguesa, bem como a
das mulheres como um todo.
O livro retrata mulheres de pensamentos livres, com novas ideologias sociais, religiosas
e morais que, por meio disso, questionam sua identidade. Considerando a relação entre homem
e mulher, a obra revoluciona a representação feminina, mostrando uma evolução do pensamento
feminista dentro da literatura portuguesa. A sociedade chocou-se com os relatos, pois não
era comum ver mulheres falando abertamente sobre os prazeres carnais, desejos sexuais e o
sofrimento em algumas relações com homens.
A expressão da concepção de consciência da mulher faz eclodir um choque direto com
a visão masculina de dominação. Confrontando-os de forma que se note a nova disposição de
mudança, as “três Marias” escrevem para as mulheres, para que estas percebam que “[...] mais
do que para o outro, escrevemos para nosso próprio alimento” (BARRETO, COSTA, HORTA,
2014, p. 4). É preciso alimentar a consciência das mulheres que ainda não se dispõem a sair do
sistema, como também dar força àquelas que já estão dispostas a lutar.
Conscientes da construção social em que estavam presentes, as autoras já esperavam
uma recepção polêmica. Mas utilizam-se disso para mostrar que “jamais... mulher, se entregará
sem dano de si própria e de outrem.” (BARRETO, COSTA, HORTA, 2014, p.5). É necessário
afrontar o sistema patriarcal, buscar seus direitos, e, sobretudo, ser posse apenas de si mesma.
Ser dona das suas vontades e pensamentos e, principalmente, ter liberdade para expô-los como
quiserem. De diferentes formas, as Marias desfrutam das palavras para mostrarem que tinham
consciência do repúdio que as esperavam. Como no trecho “De ingratas seremos acusadas,
estranhas parecendo, logo desencadeando bravas guerras por literárias tidas, porem de raiz mais
funda, tecidas, crescidas e aguerridas e parcas vinhas. Mitos desfloramos e desfloradas fomos de
consentido” (BARRETO, COSTA, HORTA, 2014, p. 91).
Houve outras tentativas de representar a mulher como uma nova visão, mas a visibilidade
não conseguia se tornar ampla. Contudo, percebe-se que a tomada de consciência da mulher se
faz com união e é o que podemos ver em Novas Cartas Portuguesas. A todo tempo fazem alusão
à necessidade de estarmos juntas nessa batalha, na busca de igualdade social, não apenas nos
direitos democráticos. No trecho “E de novo nos encontramos juntas as três igualmente aqui,
como em muitos outros tempos e decisões: recusando sermos sombra, sedativo, repouso de
guerreiro. Guerreiros, nós, mulheres de corpo inteiro e segura mão.” (BARRETO, COSTA,
HORTA, 2014, p. 32) é evidente que as mulheres não estão satisfeitas em estarem em plano
secundário ao homem e estão prontas para saírem desse espaço limitado, recusando-se a se
manterem, como muitas vêm sendo mantidas, há gerações.
Esse livro foi um importante marco para a emancipação da mulher na sociedade
portuguesa, assim como na literatura. É perceptível que ele já é fruto desse fenômeno vivido
no século XX e revela-se como instrumento discursivo para a transformação da mulher na pósmodernidade. Mostra, todavia, que muitas mulheres estão materializando o domínio intelectual
e procuram, com isso, conscientizar outras para que se reconheçam como dirigentes de suas
próprias ações.
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Mulheres como sujeito: representação literária
Desde o princípio das sociedades, foram formando representações estereotipadas
do feminino e do masculino. Dessa forma, “por mais que o sexo pareça intratável em termos
biológicos, o gênero é culturalmente construído.” (BUTLER, 2003, p.24). As diferenças de
gêneros são construções ideológicas construídas por uma sociedade de dominância falocêntrica,
na qual favoreceu-se a condição do homem desfavorecendo a da mulher. A posição de ambos não
está disposta paralelamente, percebe-se isso em questões relacionadas à sexualidade, prazeres
carnais, liberdade social, tarefas domésticas – entre outras infinidades de coisas.
Além de terem construído e continuarem a construir ideologias que inferiorizam a
mulher, persistem em criarem barreiras que impedem a ascensão do poder feminino em busca
de igualdade. Muitas dessas barreiras são criadas dentro do próprio lar. A tradição patriarcal,
passada de geração a geração, tornou-se muito sólida, e a dificuldade de permeá-la é enorme.
Todos esses conceitos acabam adentrando no processo de vida das mulheres e elas próprias se
retêm através da criação dos filhos, como discute Simone Beauvoir,
Uma das maldições que pesam sobre a mulher esta em que, em sua infância, ela é abandonada
às mãos das mulheres. O menino também é, a princípio, educado pela mãe; mas ela respeita
a virilidade dele e ele lhe escapa desde logo; ao passo que ela almeja integrar a filha no
mundo feminino... Do mesmo modo, as mulheres, quando se lhes confia uma menina,
buscam, com um zelo em que a arrogância se mistura ao rancor, transformá-la em uma
mulher semelhante a si... Hoje, graças às conquistas do feminismo, torna-se dia a dia mais
normal encorajá-las a estudar, a praticar esporte; mas perdoam-lhe mais do que ao menino
o fato de malograr; torna-se mais difícil o êxito, exigindo dela outro tipo de realização:
querem, pelo menos, que ela seja também uma mulher, que não perca sua feminilidade.
(BEAUVOIR, 1980, p. 23)

De fato, a resistência ao poder patriarcal é difícil. Contudo, a dificuldade aumenta pela
consciência dominada da mulher. Quando essas mesmas se impõem limites, a possibilidade de
extinguirem o sistema imposto diminui. Escapar do seu “destino” se torna algo inalcançável
e, pior ainda, é ver o contentamento sem contestação. A aniquilação do desenvolvimento da
mulher nessa condição vai sendo praticada diariamente por relacionamentos íntimos e, até
mesmo, por situações rotineiras fora de casa que, às vezes, é imperceptível e outras não se
consegue defender.
Com o passar do tempo, as mulheres intensificaram suas lutas, o feminismo foi sendo
difundido e, consequentemente, houve uma mudança na sociedade, e a figura feminina ganhou
mais espaço. Porém, mesmo que estejamos no século XXI, a mulher ainda é vista, em muitos
casos, como um ser inferior, um segundo sexo. Por mais que alguns estudos ignorem, é mister
dizer que um sujeito se constrói dentro da sociedade pelas relações sociais. E são essas relações
que vão formar a identidade (as identidades) do ser. Dessa forma, a identidade da mulher é
construída pelo modo como esta lida com as opressões sociais. É pertinente supor, assim, que
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A ideologia desempenha papel fundamental no permanente processo de constituição do
sujeito-objeto. Não se pode esquecer que esta realidade é móvel, pois a alienação presume
a desalienação; a coisificação supõe a humanização. Graças à natureza porosa da ideologia e
à emergência e ao desenvolvimento de contraideologias, as possibilidades de desalienaçãohumanização estão sempre presentes. (SAFFIOTI, 1997, p.61)

A esse respeito, observa-se que a sociedade pode moldar uma pessoa. Se é possível a
mulher ser constituída de ideologias que não a representam de verdade, é por conta de uma
visão cultural que se instalou. Todavia, a cultura pode ser ressignificada. Portanto, à medida que
as mulheres mudam, fazem a sociedade mudar sobre elas. Esse é um processo gradual, lento,
porém não impossível. É tão possível que já podemos ver consequências de procedimentos
anteriores. Um exemplo são as representações literárias da imagem da mulher dentro da
literatura.
A Literatura tem sido um espelho ficcional que reflete a sociedade, agregando aspectos
históricos e características espaciais vivenciados pelo homem. Considerando os aspectos
externos e internos de uma obra, podemos perceber esta interação através das personagens.
Estas, por sua vez, evoluem comumente, acompanhando o desenvolvimento social que ganha
representatividade dentro das obras. Percebe-se que, no mundo real, as situações ganham
veracidade pelo envolvimento dos indivíduos em determinadas situações, o mesmo acontece
dentro da literatura ficcional. As manifestações de representações destes acabam por esmiuçar
os contextos relacionados entre ficção e realidade.
Levando em consideração que as personagens podem dar vida e sentido à obra, elas
também dão ao leitor a possibilidade de vivenciar o que está sendo lido – mesmo que em um
mundo imaginário – podendo, assim, proporcionar uma melhor cognoscibilidade diante das
situações da realidade. O valor cognitivo da arte é constituído pela relevância de interpretações,
tanto da vida humana como dos elementos internos da obra. Deste modo, a ficção é um meio
no qual o homem pode refletir a condição da realidade e de si próprio. Assim, o papel das
personagens está diretamente ligado à virada estética que ocorrera na figura feminina nas
narrativas. Espelhadas, sobretudo, na autonomia ganhada pela mulher na sociedade nos últimos
anos, os autores mudaram o modo de representá-las, bem como os leitores tiveram acesso aos
novos conceitos. Apesar disso,
Cumpre-nos destacar que, embora tenham sido numerosas as alterações a nível jurídico e
institucional com relação aos direitos das mulheres, a aplicabilidade das leis nem sempre
é garantida e as mudanças sociais ainda ocorrem de forma lenta. O contexto que abarca
as últimas décadas do século XX e alcança os dias atuais continua marcado pela luta em
defesa dos direitos das mulheres. No campo literário, a voz feminina prossegue na busca por
se fazer ouvir e ser reconhecida. As barreiras impostas ao sujeito feminino permanecem,
embora em menor medida, dificultando o acesso a certas estruturas de poder e ao cânone.
(MAGALHÃES, 2018, p. 150)
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Refletindo sobre essas observações, vemos que os movimentos de libertação da mulher
encorajaram-nas a tomar posse de seus pensamentos, sexualidade e ações. Consequentemente,
o posicionamento da mulher na narrativa ganhou voz ativa. Assim, com o passar do tempo,
as personagens que iam sendo criadas resistiram à condição de submissão. Se antes tínhamos
uma sociedade patriarcal e machista, atualmente encontramos uma mudança significativa nos
paradigmas sociais em relação ao papel da mulher, onde cada personagem traz características
próprias e singulares. Representando-as, também, como agentes de transformações
socioculturais, provavelmente em consequência das conquistas obtidas por elas. É um trabalho
que acontece de forma lenta. Mesmo assim, é importante dar continuidade ao que já vem sendo
feito.
Discursos feministas presentes em Novas Cartas Portuguesas
Novas Cartas Portuguesas é um livro permeado de discursos feministas e, claramente,
é usado como instrumento de reflexão para a luta da emancipação da mulher nas sociedades
opressoras. Como todo e qualquer texto literário, não se têm limitação de público. Contudo,
ao analisarmos seus discursos, vemos um direcionamento à consciência da mulher. Pois, ao
buscar a liberdade delas, primeiramente, é necessário a conscientização das mesmas para que
estas possam dar vazão aos seus sentimentos em relação ao sistema social empregado a elas.
Sobretudo, que elas questionem o mundo à sua volta, problematizem as situações rotineiras e
mostrem uma nova visão da realidade.
Através da figura de Mariana Alcoforado e das mulheres que tinham algum grau de
relação com ela, a imagem feminina é vista de forma muito diferente do convencional na obra.
A sua leitura desencadeia várias interrogações existenciais para a mulher, mesmo hoje no mundo
contemporâneo. Como diz o seguinte fragmento,
Frágil e fraco é o sexo do homem se divide sua mãe de si mesma. Amai-nos umas às outras
como nós nos amamos órfãs do mesmo bem – quem nos consinta a paz e a aventura, a água
lisa e o amor industrioso, pão e laranja limpos e a feijoca de fráguas, porque <<na terra que
Deus criou, nós somos todas iguais, e isto nos dá a coragem de fazer assim uma aventura.
(BARRETO, COSTA, HORTA, 2014, p.41-42)

Está evidente que a base ideológica construída sobre a relação homem/mulher é
questionável, não é sólida. Esse pensamento, que vai de encontro com o julgamento consagrado
pela civilização cristã e patriarcal, evidencia que todos somos iguais perante a sociedade e,
independente do sexo, temos os mesmos direitos. Esses direitos devem serem aplicados de
forma concisa, não “maquiadamente” ou limitados. De qualquer forma, é hora de encorajar-se
para esse enfrentamento.
É evidente, nas cartas, os relatos de submissão das mulheres perante seus pais, maridos
e o sistema social. No entanto, as “três Marias” utilizam-se dessas narrações para entendermos
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como a mulher transformou-se em um “sub-ser” submetida aos arquétipos impostos. As
condições em que viveu (e vive) a mulher até a atualidade é árdua. É preciso que haja um
bloqueio de muitas ideias feitas por um pré-conceito. Pois,
[...] somente o gênero feminino é marcado, que a pessoa universal e o gênero masculino
se fundem em um só gênero, definindo com isso, as mulheres nos termos do sexo deles e
enaltecendo os homens como portadores de uma pessoalidade universal que transcende
o corpo... as mulheres representam o sexo que não pode ser pensado, uma ausência e
opacidade linguísticas. (BUTLER, 2003, p.28)

O mundo feminino sempre foi abandonado em termos de se pensar a seu favor.
Até mesmo em crimes contra elas, cabe à vítima defender-se, eminentemente, pois há
uma possibilidade maior desta ter provocado a situação, pois afrontar as “regras” justifica as
delinquências, segundo o pensamento das tradicionais mentes formadas totalitariamente pelo
patriarcalismo. Isso, porque “geralmente a mulher que dê provas, o homem que as receba. Para
isso, entre tantas outras coisas, se nasceu macho e fêmea.” (BARRETO, COSTA, HORTA, 2014,
p.69), e, assim, mais uma vez, como é discutido na obra, o gênero é categórico diante à cultura.
O sofrimento da mulher perante a tais submissões é inquestionável. Novas Cartas
Portuguesas trazem, pois, uma espécie de testemunho representativo da história vivida por uma
grande quantidade de mulheres no mundo todo. Apesar de complexas, singulares e diferentes
circunstâncias, a vida política-econômica-social (e até mesmo a amorosa) da maioria das mulheres
é embasada pelas mesmas ideologias. Entretanto, a permanência nessa sujeição é escolha de cada
uma. Analisemos uma poesia retirada da obra:
Senhora
– Senhora, o que te faz tão franzida
Tão refeita
Tão suspeita?
Quem escolhe a mansa vida
Verá bem o que rejeita.
– Vai e traz-me um cabelo
Dum dragão enamorado
Pois se me falas de amor
Quero vê-lo feito e provado.
À volta dar-te-ei guarida
Sentar-te-ei a meu lado.
– Senhora, o que te traz tão sujeita
Tão faltosa
Suspirosa?
Quem fia, borda e ajeita
Murcha cedo como a rosa
[revista Desenredos - ISSN 2175-3903- ano XII - número 32 - Teresina - PI - março 2020]

75

Não tem ciência nem prosa
Não se sabe o nome que aceita.
– Vai roubar o setestrelo
A um deus mau e zangado
Pois se me dizes saber
Quero prová-lo, e habitado.
À volta dar-te-ei suspeita
De que não estás do meu lado.
– Senhora, o que te jaz tão famosa
Tão ausente
Tão pungente?
– Quem escolhe, parte e rejeita.
Quem parte, vai e não colhe.
Quem vai, faz e não ama.
Quem faz, fala e não sente.
São teus olhos os sujeitos
São de granito os meus peitos.
Quem fia, borda e ajeita,
Quem espera, fica e não escolhe,
Quem cala, quieta na cama,
Sou eu, deitada a sentir
Toda roda de fugir
Tua cabeça em meu ventre.
(BARRETO, COSTA, HORTA, 2014, p. 18-19)

Levando em consideração o sistema instituído e o contentamento por muitos anos
compartilhado pelas moças recatadas da sociedade tradicional e dos bons costumes, a obra traz,
de forma poética, um grito feminista de libertação, confronta “o arquétipo da alienação e da
clausura feminina no seio da sociedade patriarcal” (BESSE, 2006, p. 16), afrontando a recusa
da emancipação da mulher. Em trechos como “Quem fia, borda e ajeita Murcha cedo como a
rosa” mostra que quem se contenta com o estereótipo direcionado à mulher vive condicionada
à limitação. A ascensão só é possível quando se torna dona de si, como induz o fragmento “São
teus olhos os sujeitos”.
Os discursos feministas presentes na obra a todo tempo manifestam a necessidade de
reflexão para a situação da mulher. Essa discussão, basicamente, gira em torno de três vertentes,
são elas: o empoderamento feminino; a conscientização dos homens e da sociedade como um
todo; e a união para um pensamento lógico e a propagação dessas ideias. Podemos evidenciar
isso pelos seguintes fragmentos retirados entre os textos que compõe o livro:
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Digo:
Chega.
É tempo de gritar: chega. E formarmos um bloco com os nossos corpos (2014, p. 250)
É preciso curar o homem: dizer-lhe que nem o seu corpo é estéril, e nem só de falo é o
criador; dizer-lhe que nem sempre é preciso erigir para criar, e que criar primeiro para
erigir depois pode deixar de ser um privilégio feminino. Muitas coisas, mas não se sabe
ainda como dizê-las. (2014, p.286)
o que nos resta depois disto? Mas o que nos restava antes disto? – Penso que bastante
menos: muito menos, mesmo... E de boa vontade vos digo: que continuamos sós mas
menos desamparadas. (2014, p.304)

Refletindo sobre essas observações, vemos que as autoras se empenharam em fazer
eclodir, através de expressões poéticas e artísticas, nas mulheres e, consequentemente, na
sociedade, uma verdadeira afirmação da mulher como sujeito. Fazem isso pela conscientização,
pois “a mente não só subjuga o corpo, mas nutre ocasionalmente a fantasia de fugir completamente
à corporificação.” (BUTLER, 2003, p.32). Desse modo, é essencial a tomada de consciência
para conseguir resultados positivos na transformação da mulher como um ser social de verdade.
Compreender o movimento feminista é essencial para toda a sociedade. Ter ideias
revolucionárias é importante, mas “a maior de todas as liberações, é a liberdade de pensar nas
coisas em si” (WOOLF, 1985, p. 52). Os caminhos em busca de liberdade são árduos, porém,
é essencial atravessá-los. Muitas foram silenciadas nessa trajetória, mas só a voz pode levar ao
êxito da emancipação, seja ela demonstrada oralmente ou através de outros meios expressivos.
Nesse processo de mudança, não se pode deixar de conhecer-se a si mesma para extinguir as
limitações que impediram esse conhecimento antes.
Considerações finais
A sujeição patriarcal, sexista e machista, em que a mulher passou de geração para
geração, conduziu-as à um regime de submissões durante anos. O movimento feminista muito
contribuiu para revirada dessa situação. Contudo, pelo fato de já ser uma tradição enraizada, a
dificuldade de mudança é gigantesca. Porém, a ressignificação feminina dentro das narrativas
literárias evidencia que já há uma conquista positiva nesse propósito.
Nessa perspectiva, Novas Cartas Portuguesas, escrito por mulheres e para mulheres,
garantiu que a luta destas ganhassem outra voz, com força e intelectualidade, mostrando solidez
e consciência na busca da libertação feminina. Com a utilização de discursos feministas para o
rompimento das tradições patriarcais, concede a percepção da mulher como sujeito social.
Através das reflexões apresentadas neste artigo, evidenciou-se o caráter discursivo e
crítico da Literatura para as relações sociais. A Literatura colaborou não somente na ascensão da
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mulher portuguesa como denúncia diante da opressão ditatorial. Com isso, também serviu para
estender esse propósito para as mulheres das gerações futuras.
Novas Cartas Portuguesas é um instrumento de conscientização, não apenas para as
mulheres, mas deveria ser lido por homens e repassada para a sociedade em geral. Fruto do
contexto social, mostra uma nova visão da subalternidade que as mulheres enfrentam. Trouxe
para a Literatura mais um engajamento feminista, reconstruindo a representação feminina
dentro das narrativas ficcionais, reafirmando a essência do poder da mulher e a necessidade de
se discutir sobre isso.
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artigo acadêmico
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RESUMO
O presente artigo objetivou analisar como transcorre o processo de tradução intersemiótica na constituição
da temática da paternidade do livro Um pai de cinema (2017) para O filme da minha vida (2017). Para tanto,
foi realizada a caracterização dos recursos estéticos inerentes ao romance e ao filme, bem como a descrição
do processo de tradução intersemiótica entre ambos e, por fim, a interpretação a respeito das implicações
de sentidos resultantes do processo de tradução na constituição da temática da paternidade. No que diz
respeito à fundamentação teórica, foram utilizados autores como Plaza (2013) e Diniz (1999) para discutir
sobre a teoria da tradução intersemiótica, teóricos como Rocha (2008) para refletir a respeito da relação entre
literatura e cinema e Martin (2005), Bordwell; Thompson (2010) para abordar questões referentes à teoria
cinematográfica. Em análises verificou-se que a tradução intersemiótica realizada, apesar de ter mantido as
principais problemáticas do romance, busca desenvolver ainda mais a relação entre pai e filho, alterando não
apenas a composição narrativa, mas também a construção sígnica das situações, ora estabelecendo equivalências
visuais, ora potencializando as sensações e reações dos personagens.
Palavras-chave: Cinema. Literatura. Paternidade. Tradução intersemiótica.
RESÚMEN
El presente artículo objetivó analizar cómo transcurre el proceso de traducción intersemiótica en la constitución
de la temática de la paternidad del libro Un padre de cine (2017) para La película de mi vida (2017). Para eso,
fue realizada la caracterización de los recursos estéticos inherentes a la novela y a la película, bien como la
descripción del proceso de traducción intersemiótica entre los dos y, por fin, la interpretación acerca de
las implicaciones de sentidos resultantes del proceso de traducción en la constitución de la temática de la
paternidad. En lo referente a la fundamentación teórica, fueron usados autores como Plaza y Diniz (1999) para
discutir sobre la teoría de la traducción intersemiótica, teóricos como Rocha (2008), para reflejar acerca de la
relación literatura y cine y Martin (2005), Bordwell; Thompson (2010) para abordar cuestiones referentes a
1 Graduada em Letras/Português pela Universidade Estadual do Piauí (UESPI), mestranda em Literatura pelo Programa de Pósgraduação em Letras da UESPI e bolsista CAPES/FAPEPI – BRASIL.
2 Mestranda em Literatura pela Universidade Estadual do Piauí (UESPI), professora da SEDUC – PI e da SEMED – Timon-MA.
3 Doutor em Estudos da Linguagem (UFRN) e professor do Mestrado Acadêmico em Letras da Universidade Estadual do Piauí
(UESPI).
[revista Desenredos - ISSN 2175-3903- ano XII - número 32 - Teresina - PI - março 2020]

79

la teoría cinematográfica. Después de los análisis se verificó que la traducción intersemiótica realizada, a pesar
de haber mantenido las principales problemáticas de la novela, busca desarrollar mucho más la relación entre
padre e hijo, cambiando no solamente la composición narrativa, pero también la construcción sígnica de las
situaciones, a veces estableciendo equivalencias visuales, otras veces potencializando las sensaciones y relaciones
de los personajes.
Palabras-clave: H Cine. Literatura. Paternidad. Traducción intersemiótica.

CONSIDERAÇÕES INICIAIS
A abordagem da paternidade transcende o âmbito das narrativas literárias. Desde
os mitos de origem, a simbologia expressa pelos deuses da mitologia grega já prefigurava
representações acerca das figuras do pai e do filho, relacionadas ao conflito entre a tradição
e a sua ruptura. Tais narrativas, com o tempo, passaram a sofrer modificações, mas sempre
estiveram intrínsecas à cultura e à arte. É no encontro com essa tradição que a obra Um pai
de cinema (2017) e sua tradução intersemiótica O filme da minha vida (2017) buscam construir
a relação afetiva e conflituosa de Jacques/Tony4 com seu pai Pierre/Nicolas, sob o prisma da
linguagem literária de Antonio Skármeta e da linguagem cinematográfica de Selton Mello.
Tendo em vista a intersecção entre ambas as obras e que todo processo de tradução
entre sistemas semióticos distintos pressupõe a criação de um novo produto, o presente artigo
objetivou analisar como ocorre o processo de tradução intersemiótica na constituição da temática
da paternidade, do romance de Skármeta ao filme de Selton Mello, observando, a partir dos
recursos utilizados, os pontos de equivalência e variação entre as narrativas. Nesse percurso,
buscou-se descrever os recursos cinematográficos utilizados, embasando-se em Eisenstein
(2002), Martin (2005) e Bordwell; Thompson (2010), e analisar o processo de tradução, com o
aporte teórico de Plaza (2013) e Diniz (1999).
A TRADUÇÃO INTERSEMIÓTICA: DA LITERATURA AO CINEMA
O processo de tradução e atribuição de sentidos é elementar na vida do homem. Ao
captar o real através dos sentidos corporais, a necessidade de entender cada sensação e dar
significado a elas é constante, parte principal do processo de conhecimento. Segundo Peirce
(2005), o próprio ato de significar o real seria uma forma de tradução, isto é, um processo de
semiose, em que se transpõem os caracteres materiais do exterior em pensamentos. Assim,
caberia à linguagem mediar a subjetividade do homem com a realidade, a partir da materialização
de seus pensamentos em signos.
4 Na tradução intersemiótica, Selton Mello optou por alterar os nomes de grande parte dos personagens e, em alguns casos, chega
a transferir nomes, como a personagem Teresa que no filme passa a se chamar Luna, o mesmo apelido atribuído à prostituta Rayén no
romance, cujo nome no filme é Camélia. Devido a isso, nos referimos aos personagens de acordo com o nome adotado em cada meio,
havendo, no decorrer das análises, a intercalação de nomes para se reportar ao mesmo personagem.
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O conceito de semiose permite, pois, entender a tradução como intercurso dos
sentidos entre diferentes suportes materiais. Ao que se propõe nesse artigo, o que está em
questão é justamente esse processo, o qual corresponde, entretanto, à tradução entre duas
linguagens artísticas distintas. De acordo com Plaza (2013), “como sistema-padrão organizado
culturalmente, cada linguagem nos faz perceber o real de forma diferenciada, organizando nosso
pensamento e constituindo nossa consciência” (PLAZA, 2013, p. 19). Sendo assim, a análise de
um produto recriado de uma linguagem para outra erige uma série de dificuldades, relativas à
composição de seus recursos estéticos.
Com efeito, o modelo de tradução referido não significa transpor exatamente o material
original para outro sistema semiótico, mas recriá-lo a partir das possibilidades disponíveis.
Segundo Plaza (2013),
traduzir é colocar esse cristal de seleções em movimento, para voltar a fixá-lo num sistema
de escolhas outros e, no entanto, análogo. Traduzir é, nessa medida, repensar a configuração
de escolhas do original, transmutando-a numa outra configuração seletiva e sintética
(PLAZA, 2013, p. 40).

Nesse sentido, Plaza entende que a tradução é semelhante ao trabalho criativo. Da
mesma forma que o artista dispõe de um conjunto de signos para a criação de uma obra, o
tradutor, partindo do produto original, também se utiliza de um sistema semiótico que,
entretanto, possui uma materialidade distinta e ao mesmo tempo análoga, na medida em que
busca equivalências respectivas.
Convém ressaltar, entretanto, que a leitura analítica desse processo não busca identificar
um suposto traço de fidelidade entre o original e a recriação, mas traços essenciais entre ambos,
a partir dos quais são entrepostos acréscimos, exclusões e diferentes condições de produção.
Conforme Diniz (1999), “o objetivo da tradução é esclarecer a questão da equivalência e
examinar o que constitui o sentido desse processo” (DINIZ, 1999, p. 33). Compreender, pois,
a recriação intersemiótica consiste, acima de tudo, em um trabalho comparativo, no qual são
apreendidas as escolhas materiais adotadas na fonte e no produto; analisadas as condições de
produção em que cada narrativa foi gerada; e equalizadas as significações provenientes dessa
dialética entre equivalência e variação. Para tanto, é necessário que se conheça os caracteres
e intersecções de cada linguagem, de modo a entender como a especificidade de cada meio
implica em novas possibilidades de sentido.
Nesse sentido, é de suma importância compreender a relação entre as linguagens
em questão: o cinema e a literatura. Cinema e literatura são duas formas de linguagem com
dimensões narrativas distintas. Enquanto a literatura se utiliza dos signos verbais para constituir
novas dimensões do real, o cinema mobiliza elementos audiovisuais para tal função, atuando na
mudança do estatuto da imagem. Em vista da particularidade inerente a ambos, não se pode
analisar um romance da mesma forma que se analisa um filme, é preciso considerar os elementos
materiais de cada narrativa, já que as mudanças entre sistemas semióticos alteram o processo
criativo, produzindo, através da materialidade do suporte, novos significados.
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Assim, é pertinente observar que as formas narrativas se atualizam de acordo com
as necessidades de cada contexto e do processo de criação estética. Rocha (2008), quanto a
isso, salienta que é preciso considerar a materialidade dos meios de comunicação, uma vez que
“uma concepção renovada de literatura, tarefa urgente num momento de predomínio dos meios
audiovisuais de comunicação, exige uma atenção igualmente renovada sobre o aspecto material
dos suportes” (ROCHA, 2008, p.41). A partir dessa concepção, depreende-se que, a depender
da linguagem e do suporte no qual é materializada a narrativa, a forma de sua abordagem deve
se adequar às especificidades materiais respectivas.
Silva (2008), ao discorrer sobre as diferenciações entre cinema e literatura, constata
que, embora estes correspondam a sistemas semióticos com particularidades distintas, há
também entre ambos muitos pontos comuns, a saber, aspectos psicológicos, sociológicos e
estéticos. Assim como outras manifestações artísticas, “são artes de massa que satisfazem uma
mesma necessidade fundamental da natureza humana: a curiosidade do homem pelo homem”,
isto é, do encontro do homem consigo mesmo e da fuga e compreensão da sua própria realidade
(SILVA, 2008. p. 23).
Para Buñuel (1983), o cinema, assim com a literatura, é uma expressão artística
que implica no sentido libertador do indivíduo, de modo a subverter a realidade na qual ele
está inserido. A arte cinematográfica livra-o daquilo que lhe parece convencional e óbvio na
estrutura social, constituindo-se em “uma arma magnífica e perigosa” e assemelhando-se à
mente humana no seu estado de devaneio advindo do inconsciente. Utilizando-se da metáfora do
copo, Buñuel (1983) afirma que, sob a ótica do cinema, este pode vir a ter várias significações,
desde a linguagem fílmica fantástica à realista, “pois cada um transmite ao que vê uma carga
de afetividade; ninguém o vê tal como é, mas como seus desejos e seu estado de espírito o
determinam” (BUÑUEL, 1983, p. 337).
Sendo assim, pode-se afirmar que, assim como a literatura, o cinema tem a capacidade
de se propor como arte poética, através das imagens e do trabalho de montagem. Eisenstein
(2002), ao discorrer sobre o trabalho de montagem, analisa que, ao justapor duas imagens em
determinados contextos é possível depreender inúmeras possibilidades de sentido. Esse tipo
de recurso desloca a convencional noção que se tem da imagem, como simples representação
exata da realidade, e institui novas formas de articulação, o que permite ao cinema alcançar
possibilidades, tais como a realização poética e filosófica.
Além da imagem e do trabalho de montagem, o cinema tem como recurso fundamental
a câmera, capaz de enquadrar, selecionar e enfatizar pessoas e objetos. Segundo Martin (2005),
“a câmara torna-se móvel como o olho humano, como o olho do espectador ou como o olho
do herói do filme. A câmara é então uma criatura em movimento, ativa, uma personagem do
drama. O realizador impõe os diversos pontos de vista ao espectador” (MARTIN, 2005, p. 38).
Da mesma forma que a linguagem verbal permite focalizar temáticas e tomar posicionamentos,
as diversas utilidades propostas pela câmera permitem direcionar sentidos e adotar certos
pontos de vista na narrativa, impulsionando as implicações de sentido pretendidas.
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Por fim, um último elemento a ser destacado diz respeito à mise-en-scène, que “inclui
os aspectos do cinema que coincidem com a arte do teatro: cenário, iluminação, figurino e
comportamento das personagens“ (BORDWELL; THOMPSON 2010, p. 205). Ao passo que a
literatura oferece elementos de controle narrativo, de descrição dos personagens e visualização
da cena, o cinema dispõe das reações dos personagens, da iluminação e do cenário, de modo a
construir tensões e revelar a própria motivação estética inerente ao filme. É importante ressaltar,
entretanto, que os elementos do cinema e da literatura podem gerar equivalências entre si, mas
não produzir as mesmas significações, já que cada linguagem produz um processo de semiose
distinto, o que equivale a dizer que todo sistema semiótico é único em suas qualidades materiais.
Tendo em vista os pressupostos apresentados acerca da tradução intersemiótica e da
relação entre literatura e cinema, constata-se que a compreensão do processo de tradução
pressupõe o conhecimento de ambas as linguagens envolvidas, bem como das especificidades
de suas qualidades materiais. A partir disso, busca-se observar como o tradutor incorpora os
elementos principais da obra de partida e a recria, a partir da mediação de sua tradição.
A RECRIAÇÃO SÍGNICA DA PATERNIDADE
Seja no mito ou na arte, a figura paterna é repleta de ambiguidades. Por um lado, cabelhe o papel da iniciação do filho, transitá-lo à condição adulta, transferir-lhe a tradição. Por
outro lado, é também o pai a figura do conflito, do poder, da subjugação e da disciplina. Nesse
sentido, a presença paterna, culturalmente, confere elementos através dos quais se pode refletir
sobre a psique e a condição humana, tal qual as narrativas universais têm feito há muito tempo.
De modo geral, essa é a principal problemática expressa na obra literária Um pai de cinema
(2017), do chileno Antonio Skármeta, e na obra fílmica O filme da minha vida (2017), de Selton
Mello, ambas relacionadas à ausência da figura paterna na vida de um jovem.
Romance e filme narram a história do jovem professor Jacques/Tony que, há dois anos,
tenta lidar com a partida súbita do pai e nesse percurso de superação do luto vê-se obrigado a
assumir responsabilidades, tornar-se adulto e tomar os rumos de sua própria vida. As duas obras
têm como ponto de intersecção esse modelo narrativo, mas cada qual adota uma postura estética
distinta, decorrente, principalmente, da constituição da relação entre pai e filho. Enquanto no
romance a problemática de Jacques com o pai gira em torno do conflito e da superação da
afetividade paterna como condição para o amadurecimento pessoal, o crescimento de Tony no
filme se dá a partir da resolução de conflitos e da ruptura com Paco, personagem que tenta
usurpar o lugar de seu pai.
No processo tradutório, do romance para o cinema, o caminho percorrido pelo
personagem é, com efeito, traçado por intermédio de signos, cuja materialidade é transferida
e recriada no material cinematográfico, isto é, os signos verbais, de caráter simbólico, são
transcodificados em signos visuais, de caráter icônico5, adquirindo novas significações. É, pois,
5 O ícone é o signo que possui semelhança com o objeto representado (PEIRCE, 2005).
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com base nessa dialética entre equivalência e variação que o relacionamento entre Jacques/Tony
e Pierre/Nicolas é analisado, tendo em vista como são construídos/traduzidos três momentos
narrativos: o adeus, a ausência e o reencontro com o pai.
O ADEUS
Nesta seção, são analisados os trechos e as cenas em que Tony chega de viagem na estação
e presencia, no mesmo instante, a partida do pai, Nicolas. Essa ocasião é determinante para o
desenvolvimento tanto da narrativa, quanto das características psicológicas de Tony, o narrador
em primeira pessoa que passa a maior parte do tempo triste e à procura de respostas acerca
do pai. Com efeito, a impossibilidade de se desprender da figura paterna acaba impedindo-o
de seguir seu próprio caminho, cabendo ao personagem Paco mediar parte do processo de
transformação do jovem em adulto.
Romance e filme retomam a lembrança da partida do pai duas vezes. Na obra literária,
essa lembrança é rememorada no ato da descrição, enquanto que na obra fílmica primeiramente
é trazida a tona pela narração em voz off e a imagem dos trilhos, compondo um legissigno6 a
simbolizar as vidas que vão e voltam, e posteriormente através de um delírio do personagem ao
ser acometido por uma febre. No trecho correspondente ao romance, o autor alcança a condição
de signo estético através da antítese na frase “eu desci do trem e ele subiu” (SKÁRMETA, 2017,
p. 14), a qual é repetida duas vezes. A figura de linguagem e a concisão da descrição criam um
interpretante argumental que, além de destacar a saída súbita do pai, enfatiza a rapidez da ação
e a rudeza do acontecimento que iria marcar o narrador pelo resto da vida. No processo de
tradução, essa cena é recriada por intermédio dos planos a e d e do movimento da câmera que
produzem uma antítese visual:
Imagem 1 - Frames A, B, C, D (73min e 11seg).

Fonte: O filme da minha vida (2017).
6 O legissigno compõe a primeira tricotomia Peirciana e corresponde às leis e normas estabelecidas socialmente.
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Meu pai é francês e voltou a Paris há um ano, quando terminei meus estudos na Escola
Normal e voltei a Cotulmo. Eu desci do trem e ele subiu. Beijou minhas faces com desespero
e minha mãe apareceu na plataforma vestida de luto (p.14).
Eu desci do trem e ele subiu no mesmo vagão. [...] Meu pai não deveria ter partido na
mesma noite da minha volta. [...] minha mãe e eu choramos (SKÁRMETA, 2017, p.16).

No frame a, o uso do travelling para frente, em direção à plataforma com perspectiva
de profundidade e o plano de conjunto, que abrange os elementos do cenário, produzem um
sinsigno icônico7 a enfatizar muito mais o sentido da chegada de Tony, do que sua descida do
trem. No frame d, apesar da câmera ser fixa, o enquadramento é oblíquo, com os personagens de
costas, assinalando o sentido da saída do pai e produzindo deslocamento na antítese, que pende
para os antônimos “chegada/saída”. O efeito de equivalência é ampliado quando Tony e sua mãe
são capturados de costas (o filho mais à frente da mãe, iconizando a ordem do abandono), e a
saída do pai permanece com a câmera fixa, constituindo ícones argumentais acerca da situação
de desamparo e da reação estática com a qual ambos permaneceram.
Para a composição do clima melancólico e de rememoração, Skármeta opta por
decorrer os fatos no horário da noite: “na mesma noite da minha volta” (p. 16). Porém, para
Selton Mello, a noite adquire o estatuto de ícone argumental8, isto é, de associação entre noite e
vida adulta, e, portanto, compõe a cena durante o dia, utilizando, entretanto, outros elementos
para dar forma ao clima melancólico. O primeiro a ser destacado encontra-se no frame a em
que a sombra projetada na estação, em meio à iluminação difusa, contrasta a chegada ansiosa de
Tony no trem, com a tensão psicológica do pai e da mãe que o aguardam na plataforma, o que
diverge da cena inicial do filme, em que ele parte e a estação se encontra iluminada e repleta de
pessoas. O efeito de sentido causado pela sombra não só proporciona a tensão e a tristeza, como
também demarca e antecipa o sofrimento que aguarda o personagem.
No romance, o clima soturno é potencializado pela descrição do choro do filho e da
mãe e principalmente pela metáfora expressa na frase “minha mãe apareceu na plataforma
vestida de luto” (SKÁRMETA, 2017, p. 14). No frame b, a vestimenta preta da mãe produz
outra figura de linguagem, a sinédoque, com a cor preta a representar o seu luto. Da mesma
forma, a iluminação contraluz projeta uma sombra própria na face do pai escondendo seu rosto,
o que lhe direciona a um argumento relacionado à tristeza e à culpa. Após um corte brusco, o
frame c, sob o primeiríssimo plano ou close-up, evidencia novamente o apagamento do rosto
do pai através do foco seletivo nas costas de Tony e o desfoque de Nicolas. Ademais, os planos
vão sendo intercalados pela analogia de conteúdo material realizada com as cenas do filme Rio
vermelho (1948), de Howard Hawks, o qual desenvolve também a problemática entre pai e filho,
numa relação de conflito, traição e passagem para a vida adulta.
Os recursos empregados por Selton Mello fornecem, assim, uma gama de qualissignos,
isto é, impressões materiais que potencializam não só a tristeza inerente a Tony, mas a culpa do
pai e o abandono da mãe, permitindo o desenvolvimento maior de cada um dos personagens
7 Corresponde a junção de um signo de existência real (sinsigno) a um signo icônico, anteriormente conceituado.
8 O argumento se insere na terceira tricotomia de Peirce e é definido como um signo de razão, de lei ou juízo.
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e o ambiente melancólico que atravessa a narrativa, o que só vem a confirmar que, “como
extensão e acelerador da vida sensória, todo meio afeta de um golpe o campo total do sentido”
(MCLUHAN apud PLAZA, 2013, p.45).
A AUSÊNCIA
Nesta seção, serão analisadas as cenas referentes aos momentos da ausência do pai e
como a constituição estética dessas passagens permitem particularizar os estilos de cada autor
através do movimento tradutório. Em ambas as obras, a relação entre pai e filho alcançam
diferentes estatutos, cujas marcas de interseção e divergência podem ser captadas no modo
como a ausência do pai é sentida e materializada em signos.
Na escrita de Skármeta, é possível identificar o constante uso de imagens, símbolos e
sensações afetivas, que são definidos por intermédio de uma linguagem concisa e de relativa
simplicidade. Partindo disso, o autor delineia as feições psicológicas e físicas de Jacques,
concedendo-lhe uma visão trágica em relação à ausência paterna, trabalhada no conflito entre
afeto versus rancor: “eu também amava loucamente meu velho. E também queria que ele me
amasse. Mas ele estava quase sempre ausente” (SKÁRMETA, 2007, p. 15).
Selton Mello, por outro lado, adota uma postura eminentemente voltada para a
afetividade entre pai e filho. A ausência, embora cause a Tony extrema melancolia e o paralise
perante a vida, é relembrada com extremo saudosismo e recheada de imagens e flashbacks. Nas
imagens abaixo, encontram-se dispostas a bicicleta de Tony e a moto de Nicolas, signos icônicos
da falta constante da figura paterna e da sua incapacidade de amadurecer:
Imagem 2 - Frames E, F (6min e 35seg).

Fonte: O filme da minha vida (2017).
No frame e, a mise-en-scène é organizada em torno de um enquadramento horizontal e
um plano médio que colocam Tony no centro e em confronto com a imagem da moto de seu
pai, introduzida pelo corte brusco. Conforme Eisenstein (2002) “a justaposição de dois planos
isolados através de sua união não parece a simples soma de um plano mais outro plano – mas o
produto” (2002, p. 16). Sendo assim, o efeito resultante dessa operação gera um interpretante
relacionado ao vazio e às lembranças do pai que se personificam na moto. Nesse ínterim, a
iluminação concentrada, que parte de lados opostos nos dois planos, enfatiza ainda mais o
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conflito e retoma o sombreamento característico da melancolia constante de Tony ao relembrar
o pai.
Na condição da ausência paterna, o jovem Jacques/Tony vê-se impelido a autoprojetar
sua individualidade e submeter-se à transitividade da vida adulta. Na obra literária, essa travessia
à maturidade é, a todo o momento, anunciada pela recorrente imagem do moinho, local ao
qual Jacques dirige-se quase todas as noites para conversar com o moleiro Cristián. Moinho e
moleiro constituem, pois, símbolos relacionados, respectivamente, ao determinismo da vida e
à iniciação aos saberes da tradição, que condicionam o personagem a assumir, de um jeito ou de
outro, a sua própria identidade.
Na obra fílmica, o moinho é, entretanto, substituído por outros signos semelhantes,
através dos quais novas significações são geradas. Se antes o moinho frisava a consequente
mudança à qual o jovem personagem deveria se submeter, agora, no processo, de tradução, cabe
a Tony o papel de condução da metamorfose, expressa nos ícones da bicicleta e da sua sombra.
As imagens, por conseguinte, são introduzidas a partir do diálogo de Tony com Paco, no qual
este aconselha o jovem a seguir em frente e “tocar os seus próprios caminhos”:
Imagem 3 - Frames G, H, I, J (15min e 46seg).

Fonte: O filme da minha vida (2017).
A partir do diálogo, Tony rememora, através do recurso do flashback, o momento da
sua primeira volta de bicicleta, mediada pela ajuda do pai. A lembrança é introduzida pelo
som das pedaladas, configurando uma fusão encadeada sonora, que se dá subsequente a um
relativo tempo de close-up no rosto do personagem. Prefigura-se, nessa sequência, a construção
sígnica da problemática relativa aos ritos de passagem e à tomada de posição autônoma, em
relação ao pai. As aproximações da câmera e o flashback permitem, portanto, que se adentre na
subjetividade de Tony, bem como sinalizam o caráter afetivo dos sons e lembranças da infância,
como índices das amarras que ainda o prende à figura paterna.
Após o personagem conseguir sozinho conduzir a bicicleta (frame g), o travelling para
trás afasta o filho do pai e, aos poucos, se distancia para marcar a passagem do tempo até
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ser justaposto a outro plano pela fusão brusca. Em um enquadramento horizontal e frontal
(frame h), o plano americano pertencente ao tempo presente já traz a tona o jovem Tony a
andar de bicicleta sem a presença do pai e com as feições de não pertencimento, em meio a
um cenário com iluminação difusa e de baixo contraste, destoante do anterior de cores cujo
alto contraste ressaltava a vivacidade e a nostalgia do tempo lembrado. O choque entre os dois
planos, sobretudo associados ao signo da bicicleta, mobilizam um interpretante9 argumental,
do âmbito das relações lógicas e convencionais, que remetem à condução do pai como condição
essencial para o equilíbrio na vida de Tony e à necessária e penosa autonomia a ser conquistada,
após a partida do seu iniciador.
No frame i, o vínculo entre iniciação (condução do pai) e autonomia (condução
autônoma) é potencializado através do plano detalhe que focaliza a catraca da bicicleta,
movimentada pelo personagem. Ao isolar, ampliar e seguir o objeto com o auxílio do travelling
durante 12seg, sua significação transcende a categoria de coisa representada para tornarse um signo convencionalmente relacionado à circularidade da vida, aos ciclos de renovação
ou à incessante repetição da vida, o que tende a equacionar os elementos da montagem em
função de novos produtos significativos. Por intermédio de nova fusão brusca, a cadeia de
elementos simbólicos é acrescida da imagem da sombra de Tony no chão, também registrada
em movimento e na duração de 12seg. O isolamento do detalhe, mediado pelo primeiro plano
e pelo acompanhamento do travelling, alcança o mesmo efeito simbólico do plano anterior,
transmutando a sombra projetada aos argumentos geralmente relacionados ao luto, à falta de
identidade, ou ao processo de transição até a tomada de consciência.
A disposição dos elementos visuais conjugados no movimento tradutório permite
manter certa equivalência com a figura do moinho e com a representação da maçante rotina de
Jacques na pequena aldeia, materializada mediante a linguagem simples e concisa de Skármeta.
No entanto, as significações resultantes do trabalho de montagem realizado por Selton Mello
deslocam o sentido de determinação da vida, expressa no moinho, para a condução individual,
expressa na bicicleta, além de manter a ambiguidade do processo de maturação, tanto atravessado
pela renovação, tomada de consciência e autonomia, quanto pela rotina melancólica, a dura
necessidade de tornar-se adulto e a desorientação resultante da ausência do pai.
O REENCONTRO
Nesta última seção são analisados os momentos que dizem respeito ao reencontro de
Jaques/Tony com o pai Pierre/Nicolas. Na obra de Skármeta, o diálogo entre filho e pai é
reservado apenas ao capítulo onze e constitui o momento de disjunção afetiva com o pai e
ponto de partida para a iniciação à vida adulta, expressa na ida ao prostíbulo, na aproximação
com Teresa e nas tomadas de decisão. Já na obra de Selton Mello, o reencontro é estendido por
9 O interpretante é um dos elementos do signo peirciano, tendo a função de mediar a relação existente entre signo e representâmen.
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mais de uma ocasião e ocorre como parte do processo de iniciação, visto que Tony já estivera
no bordel e desenvolvera sua relação com Luna. Assim, o filme busca trabalhar ainda mais a
proximidade entre pai e filho.
Para enfatizar a temática da paternidade, as duas obras seguem caminhos distintos.
Na narrativa literária, é Jacques quem avista primeiramente o pai e o aborda, enquanto este
permanece, a todo o tempo, no limiar do incômodo, por temer a revelação do segredo sobre
a mãe da criança que se encontra no carrinho de bebê; e da emoção, por ter encontrado o
filho depois de tanto tempo. Por outro lado, na narrativa fílmica é o pai quem se revela ao
filho após tê-lo visto em uma sessão de cinema, não apresentando resistência a responder os
questionamentos acerca de sua partida:
Imagem 4 - Frames K, L, M, N (66min e 23seg).

Fonte: O filme da minha vida (2017).
– Pai? – digo. O homem, confuso, olha para dentro do carrinho e só então levanta os
olhos na minha direção (...) – Jacques? C’est toi vraiment? – Sou eu mesmo, papai. Olha
para todos os lados, como um ladrão acossado. Parece querer se certificar de que não está
sonhando. – O que você faz aqui, meu pequeno? – Vim comprar um presente para um
aluno. Sinto uma vontade imensa de abraçá-lo e farejar sua pele, que cheira a poltrona de
couro. (SKÁRMETA, 2017, p.44).

A diferença fundamental entre ambas as narrativas está, portanto, intrínseca à atitude
do pai, seja em procurar esconder-se de seus segredos ou em revelar-se para o filho. É nesse
aspecto que Selton Mello se direciona, de modo a constituir uma variação e explorar o amor
do pai, ao ver o filho tornando-se adulto e não aguentar esconder-se, mesmo perante um
segredo que escondeu há dois anos. Essa escolha é tomada na própria qualidade material da
narrativa, quando no começo da cena Nicolas surge em close-up, com a focalização seletiva em
seu rosto, em contraposição ao desfocado plano de conjunto do cinema onde Tony se encontra.
A disposição dos elementos faz emergir os pensamentos de Nicolas e sua tensão para revelar-se,
principalmente, após tragar o cigarro e virar-se frontalmente para o cenário.
[revista Desenredos - ISSN 2175-3903- ano XII - número 32 - Teresina - PI - março 2020]

89

No romance, ao avistar o pai, a vontade expressa pelo filho de abraçá-lo é traduzida
para o filme no instante em que Tony encara Nicolas, a partir do plano de longa duração. O
travelling, no frame k, além de seguir os cambaleantes passos do personagem em direção ao pai,
captura a ambiguidade das sensações que perpassam sua mente, alegria versus rancor, através da
mudança gradual de sua expressão sorridente ao semblante de revolta. Em seguida, seu rosto é
levemente aproximado pela câmera, a fim de concentrar a tensão em sua face. A partir de então,
o diálogo, que decorre verbalmente no romance, é eminentemente trabalhado pelas imagens e
pela supressão do som do ambiente externo, cabendo poucas falas na cena.
No frame l, a escolha de adicionar a focalização seletiva na figura de Nicolas e embaçar
as costas de Tony demonstra novamente a atitude do pai em desvelar-se, mantendo diferenciação
com o romance e estabelecendo contradição com a cena de sua partida, quando seu rosto é
ocultado e as costas do filho e da mãe é que são os elementos enfatizados. Nesse sentido, o
reencontro ganha contornos de esclarecimento para o filho e redenção para o pai. O close-up e a
alternância contínua de planos na face de ambos permitem que essas sensações sejam exploradas,
sobretudo nos instantes em que Tony permanece em silêncio ao mesmo tempo em que seu pai
abaixa a cabeça, a demonstrar o sentimento de culpa e arrependimento, construindo, assim,
uma relativa equivalência com a descrição literária: “passa um bom tempo engolindo em seco,
como se incomodado por meu silêncio” (SKÁRMETA, 2017, p.46).
A cena do reencontro com o pai encerra-se no plano em que figuram as mãos dadas
de Tony e Luna, estabelecendo um paralelo com o sol e instaurando um ícone, relativo ao
despertar de novas relações e à tomada de consciência. No romance, esse momento indica não
só esclarecimento, como também a dissociação do afeto com o pai: “paizinho? – Não me chame
assim. – Está bem, Pierre. – Você usou uma palavra infinitamente traiçoeira. – Eu sempre o
chamei de “paizinho” até você nos trair. – Eu? Eu, traidor?” (SKÁRMETA, 2017, p.47). No
romance, a arguição do pai, ao rechaçar o modo de tratamento infantil, é o que marca a separação
da imagem amorosa, a transformação do jovem em homem. No caso do filme, a mudança de
estágio completa-se principalmente quando Tony descobre as armações de Paco, espécie de alter
ego do pai, e desfere-lhe um soco, o que acaba transferindo grande parte da culpa pelo suposto
abandono do pai a esse personagem, antagonizado e relativamente desumanizado ao longo da
narrativa fílmica por meio da comparação visual com o porco.
Ao contrário da narrativa de Skármeta, a tradução de Selton Mello cede espaço ao elo
amoroso entre pai e filho. O cuidado com as expressões de ambos, somados ao recurso do closeup, conferem-lhes um estatuto extremamente humano, a partir do qual as emoções tomam o
lugar do diálogo. A iluminação, os flashbacks e a composição dos cenários compõem, com esse
intuito, o discurso cinematográfico da beleza, do trato minucioso com a linguagem e com a
simbologia de cada plano, retirando da relação paterna a especificidade que lhe é inerente, para
dar-lhe ares de universalidade. É por isso que, no filme, o único diálogo do romance, a ocorrer
entre Jacques e Pierre, é estendido e recriado, à luz de uma nova composição. Em função disso,
é Nicolas quem revela os segredos acerca da sua partida, bem como desmascara, sem saber, a
tentativa de Paco de usurpar seu lugar de pai:
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Imagem 5 - Frames O, P, Q, R (88min e 14seg).

Fonte: O filme da minha vida (2017).
– Você e eu temos algo em comum. Um segredo. – Não sei qual. – Se lhe disser um nome,
promete ficar calado? (...) Levanta o olhar solene e, embora pronuncie o nome em tom de
segredo, não consegue evitar que seu queixo exiba soberba. – Emílio. Demora três exatos
segundos para me desferir a punhalada (SKÁRMETA, 2017, p. 82).

Na obra de Skármeta, a revelação acerca da mãe de Emílio, com quem o pai de Jacques
teve uma relação extraconjugal, é feita pela própria, na festa de aniversário de seu irmão
Augusto, diferentemente do filme no qual o pai de Tony é o responsável pela confissão. Apesar
da variação entre as narrativas, é possível observar o processo de tradução intersemiótica de
partes do diálogo que Jacques estabelece com Elena, agora transpostos na cena entre Tony e
Nicolas.
Na obra literária, a mãe do bebê utiliza apenas uma palavra para revelar todo o segredo
relacionado à causa do abandono de Jacques ao pronunciar o nome “Emílio”. Da mesma
forma, a obra fílmica produz um efeito equivalente, quando o pai de Tony pronuncia o nome
“Petra”. Entretanto, as reações obtidas do desvelar dos segredos são constituídas de formas
materialmente distintas. Em sua linguagem concisa, Skármeta utiliza apenas uma frase para
narrar o fato, produzindo ao mesmo tempo a seguinte metáfora: “demora três exatos segundos
para me desferir a punhalada”. Por outro lado, na cinematografia rebuscada de Selton Mello, a
reação do personagem é transposta através do plano médio e do zoom da câmera efetuado no
rosto de Tony. Além disso, o efeito é alçado pela composição da mise-en-scène a dispor a imagem
da janela e a iluminação concentrada de modo a projetar uma sombra própria na metade do
rosto do personagem.
Após a reação de Jacques, o diálogo continuado com Elena na obra literária é suprimido
no plano posterior no qual o rosto do seu pai é ampliado por meio do close-up. Embora o pai
esteja explicando a situação, o som de sua voz é silenciado, enquanto a imagem da janela, pela
qual parte da luz invade a sala, também se faz presente. A supressão sonora e as imagens das
janelas que iluminam o ambiente escuro promovem uma série de significações relacionadas à
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verdade que invade a vida de Tony, ou também o segredo que é revelado pelo pai. Durante o
filme, a alusão constante à representação da janela é usada em prol da construção do ambiente
imaginativo e belo a partir do qual se eleva o estatuto do amor entre pai e filho, porém, neste
caso, o apelo ao recurso do cenário e da iluminação permitem novamente expor a surpresa de
Tony.
Posteriormente à evidenciação do segredo, o último frame exibe Tony em um
enquadramento horizontal e frontal defronte a janela com toda a imagem em desfoque. Desse
modo, a transfiguração da imagem nítida do personagem e o seu olhar para a luz que entra
pela janela sinalizam sua metamorfose ou sua transformação de identidade. Tal constatação é
verificável por intermédio das cenas subsequentes, sobretudo no plano seguinte, no qual o
personagem é filmado conduzindo a moto de seu pai, um signo do merecimento alcançado após
atingir a maturidade.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Nas análises ao longo deste artigo, verificou-se como decorre o processo de tradução
intersemiótica empreendido por Selton Mello, em O filme da minha vida (2017), cujo ponto de
partida se deu a partir do romance Um pai de cinema (2017), de Antonio Skármeta. Em meio a
dois sistemas semióticos distintos, o verbal e o audiovisual, pôde-se constatar que, a despeito das
equivalências narrativas e materiais, autor e tradutor expressam suas particularidades estéticas
através das mesmas focalizações: os ritos de passagem, a relação paterna e a circularidade da
vida, como um todo. Desse modo, é possível observar que ambos buscam construir cenários
imaginativos e atemporais, embora localizem as tramas em determinada época, como que na
tentativa de abranger as principais problemáticas da vida humana, até aquelas que parecem de
certo modo elementares e arquetípicas.
Na obra de Skármeta, há de se admitir que a relação entre pai e filho é determinante para
a narrativa, mesmo que tenha sido trabalhada literariamente através da ausência, isto é, a falta da
figura do pai é que se faz presente ao longo do romance. Isso se demonstra, principalmente pela
forma como o autor mobiliza imagens e descrições soturnas, como a recorrência aos cenários
da noite, a descrição das rotinas e até aos diálogos mórbidos que sugerem pensamentos suicidas
do personagem. Com efeito, a ausência do pai é também acentuada com muita afetividade,
sobretudo no encontro de ambos em que o abraço é a maior expressão do amor. Apesar da
disjunção afetuosa, posteriormente, ser o leitmotiv para o crescimento do filho, Skármeta tem
como interesse constituir essa ambiguidade entre pai e filho, de forma coesa e simples.
Na tradução intersemiótica construída por Selton Mello, a proximidade estabelecida
entre pai e filho tem contornos distintos, embora o diretor permaneça a discorrer sobre as
mesmas problemáticas de Skármeta. No filme, a simplicidade é trabalhada a partir da riqueza de
recursos, isto é, por intermédio de recursos detalhistas o diretor busca tematizar a afetividade de
forma singela, de modo que todas as imagens transbordem a poesia. Para tanto, a proximidade
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paterna é estendida e mais focalizada, colocando também em pauta a ambiguidade, o conflito,
mas, sobretudo, o amor. Em meio a um cenário também atemporal, construído com extrema
iluminação e adorno das imagens, busca-se trazer o que há de mais universal e até divino na
afeição demonstrada entre Tony e Nicolas, que transcende todas as dificuldades postas pelo
decorrer da vida. Assim, Selton Mello produz uma tradução que marca seu fazer estético, mas
que dá relevância ao seu ponto de partida literário.
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NO AR DA ALDEIA
Aspectos da pós-modernidade na canção
“Além dos outdoors”, do Engenheiros do Hawaii
Francisco Láryos Lima Tôrres1
Feliciano José Bezerra Filho2

RESUMO
O presente artigo tem como objetivo investigar aspectos da pós-modernidade representados na canção “Além
dos outdoors” da banda Engenheiros do Hawaii, a qual é composta no álbum A Revolta dos Dândis, de 1987.
Como ponto de partida, foram utilizados referenciais teóricos que discorrem sobre as concepções que envolvem
a estética da pós-modernidade, bem como noções que exploram o fenômeno da canção. Alguns dos teóricos
que compreenderam a revisão de literatura desta pesquisa são Baudrillard (1985, 2007, 2011), Jameson (1985,
1996), Harvey (2003), Hutcheon (1991), Rouanet (1987) para melhor elucidar sobre a problemática da pósmodernidade; Connor (1992) a respeito da música na pós-modernidade e, sobre o estudo da canção, Tatit
(2002). Constatou-se neste estudo que Humberto Gessinger, compositor e vocalista do Engenheiros do Hawaii,
deu voz a um eu-lírico que imprime na canção um sujeito marcado pelo caos de uma sociedade bombardeada
de informações, pela efemeridade das coisas e sentimentos, a coexistência do mundo real, virtual e imaginário,
o estranhamento e pela colonização do universo eletrônico onde os indivíduos são conectados numa “aldeia
global”, termo criado pelo filósofo Marshal McLuhan (1969), dentre outras marcas da estética pós-moderna.
Ademais, no panorama dos estudos cancionais, também foi observado que a canção em investigação apresentou
elementos sonoros que fortaleceram alguns dos sentidos sugeridos na letra.
Palavras-chave: Pós-modernidade. Pós-moderno. Além dos outdoors. Canção. Gessinger.
ABSTRACT
This article aims to investigate aspects of postmodernity represented in the song “Além dos outdoors” by
Engenheiros do Hawaii, which is composed in the album A Revolta dos Dândis, of 1987. As a starting point,
theoretical references were used that discuss about the conceptions that involve the aesthetics of postmodernity,
as well as notions that explore the phenomenon of song. Some of the theorists who understood the literature
review of this research are Baudrillard (1985, 2007, 2011), Jameson (1985, 1996), Harvey (2003), Hutcheon
(1991), Rouanet (1987) to better elucidate the problem of postmodernity; Connor (1992) about music in
postmodernity and about the study of the song,Tatit (2002). It was found in this study that Humberto Gessinger,
composer and vocalist of Engenheiros do Hawaii, gave voice to a lyrical self that prints in the song a subject
marked by the chaos of a society bombarded with information, by the ephemerality of things and feelings,
the coexistence of real, virtual and imaginary world, the strangeness and the colonization of the electronic
1 Graduado em Letras Português e Mestrando em Letras pela UESPI – Universidade Estadual do Piauí; Músico profissional e
Professor de Música na rede particular.
2 Possui graduação em Licenciatura Plena em Letras pela Universidade Federal do Piauí (1986), mestrado em Comunicação
e Semiótica pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (1997) e doutorado em Comunicação e Semiótica pela Pontifícia
Universidade Católica de São Paulo (2005). Professor adjunto da Universidade Estadual do Piauí, na graduação e no mestrado
acadêmico em Letras.
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universe where individuals are connected in a “global village”, a term created by the philosopher Marshal
McLuhan (1969), among other marks of postmodern aesthetics. Furthermore, in the panorama of song studies,
it was also observed that the song under investigation had sound elements that strengthened some of the senses
suggested in the lyrics.
Keywords: Postmodernity. Postmodern. Além dos outdoors. Song. Gessinger.

INTRODUÇÃO
A pós-modernidade surge na segunda metade do século XX como uma nova estética
de pensamento no mundo, trazendo à tona novas discussões ao meio social, assim como
diferenciadas tendências na cultura, frente à disseminação global do capitalismo. Junto a essa
estética, a canção engloba uma entre tantas temáticas de pesquisas que se tornam atuais, uma vez
que estão nos holofotes de estudos em áreas como a literatura comparada, os estudos culturais
e a semiótica.
As letras de músicas são cada vez mais presentes na vida acadêmica, um fator que
contribui na justificativa da recorrência dos estudos por diversos ângulos sobre o fenômeno
da canção. Para Luiz Tatit (2002, p.9) o termo canção é compreendido, em sua essência, por
“a composição de dois elementos que se combinam de modo a formar um todo coerente”. Tais
elementos, que formam esse encontro íntimo, são a letra e a melodia – uma espécie de núcleo
identitário. No entanto, sabe-se que outros componentes trabalham em prol dessa criação
artística, a saber: arranjos, instrumentação e execução (TORRES, 2014).
Neste panorama, o caminho para contemplar o objetivo desta pesquisa percorrerá pela
leitura da canção “Além dos outdoors” da banda Engenheiros do Hawaii, escrita e cantada por
Humberto Gessinger, unida a um recorte bibliográfico sobre concepções que debatem a era da
pós-modernidade.
Ademais, academicamente, o estudo trará uma discussão que contribuirá no exercício de
interpretação de letras de música e os demais componentes que formam a canção, preenchendo
uma provável lacuna existente no que se refere à união das condições musicais e literárias
representadas nas músicas da banda.
A respeito da canção em análise, é pertinente relembrar que “Além dos outdoors” está
presente no segundo disco do grupo gaúcho, o qual foi lançado em 1987 e tem como título A
Revolta dos Dândis. Este título, que nomeia duas faixas do álbum divididas em parte I e II, traz
consigo uma referência a um capítulo do ensaio O homem revoltado, de Albert Camus, publicado
em 1951. É possível ainda encontrar no teor das letras menções ao personagem Meursault3
criado por Camus no romance O Estrangeiro assim como ideais existencialistas também escritos
e debatidos por Jean Paul Sartre e Nietzsche.
3 Sobre a influência e as alusões a Camus no álbum, destaca-se a ligação do sujeito representado nas canções de Gessinger ao
protagonista Meursault, narrador-personagem de O Estrangeiro. Meursault enxerga e exala a indiferença do mundo em sua trajetória
marcada por assassinatos banais, rispidez e frieza de emoções. Acima de tudo, ilustra um tipo de ser humano sem preocupação com
destino, sem projetos, vago no mundo sem sentido para viver.
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No fervilhar do rock nacional dos anos oitenta, o Engenheiros do Hawaii, sob a liderança
de Gessinger, se desprendia neste momento da influência de ritmos como o ska, gênero musical
jamaicano que é precursor do reggae, que predominava nas canções do primeiro disco Longe
Demais das Capitais. A amplitude rítmica, bem como pitadas de rock progressivo4 e a aparição de
novos instrumentos também são marcadores desse “novo” grupo.
Em suma, o álbum A Revolta dos Dândis é representado por uma singularidade sonora
que reforça os sentidos propostos nas letras de Humberto Gessinger, as quais são permeadas
por saltos semânticos e recheadas de antíteses, paralelismos, ironias, trocadilhos, reiterações
sonoras e até autocitação que acrescentam possibilidades dimensionais em seu discurso; nos
sujeitos inferidos nas vozes das canções são estampadas marcas da pós-modernidade, dentre
elas destacam-se a condição de estar num ambiente farto de informações (onde o real e o
irreal coexistem); o ecletismo, o estranhamento; a ideia de que tudo é passageiro; a diversidade
e a fragmentação das identidades dos sujeitos (muitas vezes contraditórias); o hedonismo; a
descrença às estruturas absolutas e a reverência à recriação e reciclagem na arte.
O PROCESSO DA PÓS-MODERNIDADE
Em linhas gerais, a pós-modernidade pode ser definida como uma fusão de várias
tendências marcadas pelo ecletismo, espontaneidade e liberdade de expressão que vigoram até
hoje no âmbito social, abraçando as artes, a ciência, filosofia, política, economia, religião etc.
O movimento pós-moderno é comumente datado a partir dos anos 60, tendo surgido após a
segunda guerra mundial (1939-1945).
A pós-modernidade traz consigo uma condição dentro da história que por muitas vezes
confronta e marca o fim de um período – a modernidade. Enquanto no modernismo havia um
culto à racionalização, aos valores da burguesia bem como da ciência, na pós-modernidade a
vida é dominada pela efemeridade e profusão, dentro de um panorama em que os consensos
universais baseados em sistemas filosóficos perdem suas forças.
No âmbito social, em meio ao bombardeio de informações pelo qual passa o homem,
condição que o torna confuso, perdura sua busca pelo prazer supremo, uma busca pelo gozo, isto
é, o hedonismo. Em confrontamento à sociedade moderna, esta que era centrada na produção e
na industrialização, a pós-moderna, por sua vez, é centrada no consumismo e na cultura como
diversão, reduzida ao econômico, tendo como exemplo a existência dos shoppings centers e da
Disneylândia (JAMESON, 1996).
4 O Rock Progressivo é uma vertente do rock datada do fim da década de 60 para o início da década de 70 tendo surgido na
Inglaterra. O estilo marca uma irreverência musical das bandas e o desejo de fugirem do rock mais padronizado, bem como do
pop. Como principais características, o rock progressivo, também chamado de prog, apresenta a quebra da estrutura comum em
canções que variam entre introdução / estrofe / refrão; composições longas e longos e desenvolvidos temas instrumentais; elementos
extraídos do jazz e da música clássica; contraste entre temas, melodias e harmonias desenvolvidas numa mesma canção, dentre outras.
Alguns dos principais nomes do rock progressivo mundial deliberados pela crítica são The Nice; Soft Machine; Jethro Thull; Pink
Floyd; King Crimson; Genesis; Supertramp; Emerson, Laker & Palmer; Frank Zappa; Rush e Yes. Para um aprofundamento sobre o
tema, ver Oliveira (2007).
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Sobre as acepções ao termo pós-modernismo, mais voltado para o comportamento do
indivíduo do que para a sociedade, Linda Hutcheon (1991) caracteriza-o como “sobredefinido”
e “subdefinido”, aberto a caminhos variados de interpretação, carregando costumeiramente
uma carga de negatividade, discrepância e contestação. A autora aponta que
[...] o pós-modernismo é um fenômeno contraditório, que usa e abusa, instala e depois
subverte, os próprios conceitos que desafia – seja na arquitetura, na literatura, na pintura,
na escultura, no cinema, no vídeo, na dança, na televisão, na música, na filosofia, na teoria
estética, na psicanálise, na linguística ou na historiografia. (HUTCHEON, 1991, p. 19).

Nesse caráter destoante, Sérgio Paulo Rouanet alerta que não existe apenas um viés
explicativo para definir a pós-modernidade, isto é, há quem diga que o termo pós-moderno
se resume apenas às produções artísticas, em contrapartida, muitos outros a enxergam numa
condição que envolve a esfera cultural em sua totalidade, a qual sempre esteve presente em
toda a história da humanidade. Para Rouanet (1987, p.231) “cada época vive sempre, em cada
momento, seu próprio pós-moderno”.
Nas artes, as teses de Fredric Jameson são corroboradas por Rouanet quando este
assegura que nessa fase o artista pós-moderno vê sua capacidade de criar sucumbir à época
e declara que esse artista “é forçado a voltar-se para o passado e recorre ao pastiche de obras
anteriores” (ROUANET, 1987, p.249). Segundo Jameson, o pastiche, releitura artística ou
literária em que se recria, imita, muitas vezes indevidamente o estilo de algum autor, é frequente
no pós-modernismo. No tocante a esta “paródia branca”, ainda no cenário artístico, o autor
conclui que
[...] os produtores culturais não podem mais se voltar para lugar nenhum a não ser o seu
passado: a imitação de estilos mortos, a fala através de todas as máscaras estocadas no museu
imaginário de uma cultura que agora se tornou global (JAMESON, 1996, p. 45).

O indivíduo ante aos seus conflitos e outras facetas por que enfrenta no dia a dia, vira
um personagem representativo da pós-modernidade. Sob esta ambiência, David Harvey (2003,
p.46) salienta que “as personagens pós-modernas parecem confusas acerca do mundo em que
estão”, esse estar no caos e esse descentramento são mais estigmas desta condição que se estende
também nas produções artísticas.
O mundo agora, mais do que nunca, é tomado pelo exagero de informações e o sujeito
tem então sua vida bombardeada por elas. Neste avanço da tecnologia em escala global, flutuam
mediante a força dos meios de comunicação e da mídia eletrônica que dominam sua imaginação.
Lúcia Santaella (2003, p. 59) reconhece esse elo entre a explosão dos meios midiáticos e a pósmodernidade e elucida que “a cultura midiática é muitas vezes tomada como figura exemplar da
cultura pós-moderna”.
Indubitavelmente, há um efeito colateral que a vastidão de notícias dessa cultura
midiática imprime no sujeito, uma vez que o excesso de informações não implica na qualidade
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daquelas informações. Esta consciência pactua com os pensamentos do teórico Jean Baudrillard.
O autor explica que as informações em demasia deixam uma ideia falsa de sujeito bem informado
– eis aqui uma semente causadora deste sujeito confuso. No entanto, estes indivíduos se tornam
impotentes e levados ao pânico mediante ao excesso de dados que tendem a produzir um looping
de informações repetidas. A pós-modernidade deu uma voz ativa em demasia às propagandas,
placas informativas, campanhas, outdoors etc.
Nesse mesmo escopo, o filósofo Marshall McLuhan (1969) cria a noção de uma “aldeia
global”. McLuhan assegura que o mundo passara a se interligar mais ainda em consequência do
avanço da tecnologia junto ao desenvolvimento e expansão de novos meios de comunicação.
A aldeia é a representação dessa conectividade integral e do intercâmbio cultural entre os
indivíduos afetados pela globalização unindo-os num todo. Harvey (2003) apodera-se desta
situação e reconhece que na pós-modernidade o espaço parece encolher numa “aldeia global”.
Somados a esta configuração, nota-se um ar de ruptura entre várias condições que
engendram a estética moderna e a pós-moderna, a saber: o projeto que perde espaço para o
acaso; a raiz e a profundidade que demarcavam dentre tantos aspectos os saberes da modernidade,
neste novo momento são sucumbidas pela predominância do rizoma, do descentramento. Tal
alusão faz rememora a dissolução das verdades absolutas fundamentadas em grandes teorias
filosóficas, dialogando com a noção do fim dos “metarrelatos”, uma das teses centrais de JeanFrançois Lyotard. Nessa concordância em que as grandiosas narrativas que mobilizavam a
humanidade foram postas em esquecimento, o autor francês esclarece que no vigente contexto
“o nome do herói é o povo, o sinal da legitimidade seu consenso, a deliberação seu modo
de normativação” (LYOTARD, 2009, p. 55). Agora dotado de emancipação, o saber tem sua
legitimidade conferida aos indivíduos e desprende-se das genuinidades universais. Chega-se
então ao desfecho que na era pós-moderna os sujeitos voltaram-se às pequenas narrativas, como
exemplo a história dos grupos marginalizados e da vida cotidiana.
TÓPICOS DA PÓS-MODERNIDADE NA MÚSICA POPULAR
A condição de ruptura perpassa também pela arte nesse período, uma vez que a
expressão artística carrega a responsabilidade de ter recebido pela primeira vez a alcunha de pósmoderno. Segundo Rouanet, no viés estético, a arte busca um distanciamento do modernismo.
Na música, especificamente no rock, bandas de renome “do período anterior” como Rolling
Stones e The Beatles, citadas por Jameson como o “grande momento modernista” do rock,
agora dividem espaço com a chegada do rock punk ou new wave representadas pelos grupos The
Clash, The Cure, Gang of Four, Joy Division, dentre outros (ROUANET, 1987, p.248). Nesse
prisma o rock observa a eclosão de elementos que aos poucos vão se incorporando aos valores
clássicos.
Para Steven Connor (1989, p.150), na pós-modernidade, assim como ocorre na indústria
da moda, no rock há o surgimento de “releituras”, “retomadas” e “versões cover”, fatores que
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relembram a natureza do pastiche. Contudo, a rapidez com que se propagavam notícias e se
produziam os objetos frente a um reconhecido desenvolvimento tecnológico trouxe efeitos
colaterais ao que se produzia, sem que houvesse um maior cuidado e controle de qualidade
perante as obras. Na produção de áudio, estes fatores transcorriam em conjunto ao aparecimento
de novidades nas gravações. Houve então o surgimento do sampling, ferramenta tecnológica que
manipula o som possibilitando a reprodução e sintetização de vários instrumentos musicais. O
uso dos samplers, sem dúvida, é um marcador no conceito da música popular na pós-modernidade
e “oferece o mais claro exemplo da estética pós-moderna do fragmento” (CONNOR, 1992,
p.150).
O rock deve ter um reconhecimento de uma das formas culturais pós-modernas mais
representativas. Segundo Connor (1992, p.151), o estilo “(...) personifica à perfeição o paradoxo
central das culturas de massas contemporâneas: o seu alcance e influência globais unificadoras
(...)”. Desde muito cedo, o rock já surgiu com autopoder influenciador da juventude sendo
reproduzido culturalmente nas ruas, nos estilos e na moda. Grupos de rock como The Who,
Genesis e Talking Heads são exemplos de artistas que já realizavam tal influência (CONNOR,
1992, p.151). Neste universo da canção popular, o caos também se instaurou sobre os modelos
tradicionais de se compor música, no entanto a música atravessou por esse processo de
reestruturação artística e obrigou-se a entrar no jogo de fazer uma paródia de si mesma.
É importante ressaltar que na pós-modernidade, sob o efeito do consumismo e dos
meios de comunicação de massa em confluência com a mídia, a música popular recebe mais
apoio para sua propagação e é nessa era também que os festivais de música se popularizam de
uma vez por todas.
A CANÇÃO “ALÉM DOS OUTDOORS”
A voz da canção “Além dos outdoors” encontra-se sob esse panorama da pós-modernidade
em que o sujeito tem sua vida bombardeada por muitas informações e os indivíduos flutuam
mediante a força dos meios de comunicação e da mídia eletrônica que nesse momento dominam
sua imaginação. Em uma cadência marcante e um ritmo acelerado, os primeiros segundos da
canção trazem um som de um bip, uma espécie de Código Morse, o qual infere um pedido de
socorro por parte do seu eu-lírico.
no dia-a-dia da nossa aldeia
há infelizes enfartados de informação
as coisas mudam de nome
mas continuam sendo o que sempre serão

Nestes versos, o sujeito admite a imensidão de informações que lhes trazem um universo
enfadonho. Adiante, vaga pela nostalgia caraterística do ambiente pós-moderno demarcado pela
efemeridade das coisas. E por mais que trate, na canção, o locus de onde fala como aldeia, em
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mais de uma ocasião, a aldeia infere a reprodução de um local urbano, de uma cidade grande,
uma metrópole e seus indivíduos que ali convivem. Esta ideia de uma aldeia dentro da canção
gessingeriana faz alusão ao debatido conceito de aldeia global, criado pelo filósofo Marshall
McLuhan em meados dos anos 60. A conectividade entre as populações nessa grande aldeia,
para ele, resultaria em um mundo unificado, formando novamente grupos de pessoas numa
esfera de convergência encadeados pelas redes virtuais. Então, na presente circunstância, têmse os versos:
no ar da nossa aldeia
há rádio, cinema & televisão

É válido discorrer sobre o que representa o outdoor na canção do Engenheiros do Hawaii.
Como o próprio eu-lírico declara:
as coisas mudam de nome
mas continuam sendo o que sempre serão

Pode-se estender essa definição da voz lírica ao conceito de outdoor que no mundo inglês
é chamado de billboard e designa um “painel publicitário” ou um “cartaz” de dimensões extensas
onde, feitos por metal e madeira além de uma superfície impressa, são implantados geralmente
em grandes rodovias e avenidas com muita circulação. Apesar de ser uma ideia da globalização,
cada tempo em cada realidade e momento tecnológico teve seu próprio outdoor, isto é, uma
forma física para ali propagar algo ou alguma coisa, seja em placas de ferro ou gravações em
pedras etc. Conquanto, nessa esfera, há muito mais além de outdoors para contaminar o visual
das cidades. O outdoor é uma ferramenta que estampa a metaforização das numerosas e vastas
informações em abundância no mundo pós-moderno que perpassa pelos sentidos da canção.
Este ambiente pós-moderno e seus estigmas são mais uma vez entoados pelo eu-lírico
no momento em que, ainda falando da aldeia, relata:
no ar da nossa aldeia
há mais do que poluição

Aqui, a atmosfera física pós-revolução industrial é posta em discussão. No entanto, a
poluição não se trata apenas da contaminação do ar que seria causada pelo uso de máquinas,
por exemplo, mas sim de outras formas de poluição que fervilharam na sociedade pós-moderna
como a própria sujeira visual e sonora que ali se encontram constantemente. A voz lírica da
canção não para de criticar os danos causados pela exacerbada expansão da publicidade e
propaganda no dia a dia, a qual deixa os sujeitos cada vez mais extasiados em meio à confusão
das informações.
Instaurado nesse caos, nem mesmo através da canção, o eu-lírico consegue se expressar
à vista desse bombardeio, nessa sociedade em que a expansão dos meios de comunicação,
contraditoriamente, ao abrir mais possibilidades de comunicação finda por lhe tomar a sua voz,
prendendo-o na “aldeia”:
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você sabe, o que eu quero dizer
não tá escrito nos outdoors
por mais que a gente cante
o silêncio é sempre maior

O indivíduo é oprimido e silenciado em meio ao barulho da propaganda, à força do
capitalismo na convivência social, que tendem a superar as relações sociais humanas. É sentido
através de suas palavras o surgimento de um caos que penetra em seu universo. Percebe-se então
o elo entre as palavras do compositor Humberto Gessinger e as concepções baudrillardeanas,
as quais foram discorridas anteriormente. Nesse mesmo espectro, o teórico compreende
que o exacerbado rol de informações, ao invés de dar voz às massas, torna-as desamparadas
e silenciosas. O sujeito dessa canção, na condição de elemento de uma grande massa, não se
“expressa”, é “sondado”. Sobre o silêncio que extermina a voz das massas, o autor completa que
“esse silêncio é paradoxal – não é um silêncio que fala, é um silêncio que proíbe que se fale em seu
nome” (BAUDRILLARD, 1985, p. 14).
Adiante, a voz da canção questiona essa realidade afetada pelo rádio, pela televisão, pelo
telefone e outros meios de comunicação. Em mais de um momento entram em cena as aranhas
e suas teias. Pode-se atrelar o estado de exasperação que vive o animal ao sujeito pós-moderno:
as aranhas não tecem suas teias
por loucura ou por paixão
se o sangue ainda corre nas veias
é por pura falta de opção

Nessa conjuntura, avista-se a angústia e o vazio que perambulam pela vida. A atual
sistematização social que lhe impõe condições de uma vida superficial. As teias da aranha fazem
alusão à conectividade que entrelaça os indivíduos, a liga que os une nessa “aldeia global”, mas
que aponta uma comunicação por muitas vezes forçada, vazia e sinalada pela descontinuidade,
simplesmente por pura falta de opção.
O sujeito acaba por se entregar à força do sistema que lhe faz guardar apenas para si
aquilo que queria dizer. Diante da aproximação antitética entre “gritar” e “cantar” sucumbe ao
silêncio resultante também da vastidão de informações fúteis que roubam seus dias:
por mais que a gente grite
o silêncio é sempre maior
por mais que a gente cante
o silêncio, o silêncio, o silêncio, o silêncio...

Desse modo, constata-se novamente que o não dito do silêncio é mais forte do que a voz
resultante de tantas informações. Astutamente, os vocais de Humberto Gessinger acentuam as
palavras silêncio na canção a fim de elucidar a força desse silêncio, reforçando o sentido da letra.
O brado e os vocábulos que remetem a quietação encontram-se numa perspectiva antitética,
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aspecto que também caracteriza suas composições, estas que costumam operar por recursos
linguísticos como trocadilhos, saltos semânticos, reiteração sonora, paralelismos, autocitação e
ironias.
No momento dos estribilhos, além das características do rock progressivo inglês,
influência da banda, une-se a esta levada rock uma instrumentação percussiva que dá mais força
à entoação dos vocais nos refrãos. Os instrumentos de percussão recriam uma sonoridade que
inferem a simulação de músicas de tribos indígenas, o que corrobora mais uma vez a simbolização
da “aldeia”.
Em tom de desfecho, para o eu-lírico, não foi possível no exercício de fazer uma canção,
transmitir todas as intempéries de sua vida bem como o seu descontentamento:
você sabe o que eu quero dizer
não cabe na canção

Considerando esse sentimento do eu-lírico, observa-se que há uma liga que unifica os
locutores das canções do disco A revolta dos dândis, onde muitas sensações e inferências são recriadas
em outros momentos. A voz dos sujeitos costumeiramente viaja pelas mesmas dimensões - uma
espécie de entoação que ecoa em todo o álbum e traz, sobretudo na canção “Além dos outdoors”
- a sétima faixa da obra - a náusea que sentem os indivíduos comprometidos nessa “aldeia”
da pós-modernidade, isto é, nesse novo cotidiano estigmatizado pelo efêmero, pelo ecletismo
exacerbado, pelo simulacro, o esgotamento das capacidades de criação, por exemplo; num meio
onde a fábrica perde espaço para os shoppings centers, a comunicação e relação por vídeo substitui
a simbiose entre as pessoas e onde as massas perdem respaldo tornando-se silenciosas.
ALGUMAS CONSIDERAÇÕES
A construção da presente pesquisa deu-se através de um estudo sobre as questões que
envolvem a pós-modernidade e suas marcas na canção “Além dos outdoors” do Engenheiros do
Hawaii, composta por Humberto Gessinger. Diante dessa diversidade de concepções, alguns
dos aspectos encontrados como estigmas da vida pós-moderna foram – a rapidez e a vasta
quantidade de informações que causam estranhamento e desordem aos indivíduos; a ausência
de valores absolutos; a efemeridade e o descentramento; a predominância do ecletismo; a
fragmentação do sujeito; a disseminação sem freio do capitalismo gerando um consumismo
exacerbado; a releitura de outras obras – o pastiche; o simulacro, dentre outras.
No limiar do estudo, para contemplar a problemática geral, foi necessário percorrer
um afunilamento que culminaria na análise da canção. O caminho percorrido passou, além do
certame sobre as indagações da pós-modernidade, por uma argumentação sobre como a música
popular foi afetada por essa nova era em que se explodem os meios midiáticos junto à força do
capitalismo sem freio.
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Discorrer sobre o gênero canção também se mostrou uma estação obrigatória no
tocante à análise, bem como ressaltar a relação estreita entre a música e a literatura, artes irmãs.
Sem dúvidas, estes são fenômenos íntimos, os quais sempre andaram próximos - uma vez que
no construto literário se reconhece o uso técnicas advindas da música, a linguagem musical é
penetrada também por elementos da linguagem literária. Gessinger, constantemente, apoderase desse jogo de linguagens para engendrar os sentidos propostos em suas composições.
As letras de música cortejam a vida corriqueira, nesse escopo, considerando a inerência
e urgência dessa temática ao cotidiano, a pesquisa acresce, academicamente, no ramo de estudos
que se direcionam a fenômenos como a canção e/ou sua relação com outras linguagens, outros
sistemas semióticos, operando pelas análises das mesmas.
Sonoramente, “Além dos outdoors” escancara as influências nas composições do
Engenheiros do Hawaii que flertam com o pop, rock progressivo e rock clássico dos anos 60 e
70. O álbum A revolta dos dândis, lançado em 1987, é abraço por essa singularidade sonora.
Por dentro da canção, as premissas aqui reveladas carregaram consigo referências
latentes à noção de “aldeia global”, termo atrelado ao teórico Marshal MacLuhan, além das
alusões aos estigmas que configuram a estética da pós-modernidade. Em “Além dos outdoors”,
Gessinger ativou a voz de um sujeito confuso pelas informações incessantes e ensurdecedoras,
indo, nesse ensejo, de encontro às concepções baudrillardeanas. O eu-lírico desta canção
denunciou o avanço dos meios de comunicação, sob o vigor irrefragável do capitalismo, os quais
extrapolam a vida dos sujeitos na pós-modernidade, ajudando a torná-la uma vida superficial.
É nesse mesmo prisma que as massas se estabelecem silenciadas pela imensidão de informações
mesmo quando “gritam”.
Para tanto, cabe ressaltar que outras composições de Humberto Gessinger, inclusive
de outros discos do Engenheiros do Hawaii ou trabalhos solo, engajam-se nesta temática
controversa que é a pós-modernidade. Tal fator poderia resultar em um trabalho de maior
fôlego para então estender a discussão em torno dessa estética conjugada às especificidades da
linguagem da canção.
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ANEXOS
“Além dos outdoors” - Letra e música: Humberto Gessinger
- 1987.
no ar da nossa aldeia
há rádio, cinema & televisão
mas o sangue só corre nas veias
por pura falta de opção

no ar da nossa aldeia
há mais do que poluição
há poucos que já foram
e muitos que nunca serão

as aranhas não tecem suas teias
por loucura ou por paixão
se o sangue ainda corre nas veias
é por pura falta de opção

as aranhas não tecem suas teias
por loucura ou por paixão
se o sangue ainda corre nas veias
é por pura falta de opção

no céu, além de nuvens
há sexo, drogas & talk-shows
as coisas mudam de nome
mas continuam sendo religiões

você sabe, o que eu quero dizer
não tá escrito nos outdoors
por mais que a gente cante
o silêncio é sempre maior

no dia-a-dia da nossa aldeia
há infelizes enfartados de informação
as coisas mudam de nome
mas continuam sendo o que sempre serão

você sabe, o que eu quero dizer
não cabe na canção
por pura falta de opção
púrpura é a cor do coração

você sabe, o que eu quero dizer
não tá escrito nos outdoors
por mais que a gente cante
o silêncio é sempre maior

você sabe, o que eu quero dizer
nunca foi dito num talk-show
por mais que a gente cante
o silêncio, o silêncio, o silêncio, o silêncio...

você sabe o que eu quero dizer
não tá escrito nos outdoors
por mais que a gente grite
o silêncio é sempre maior

[revista Desenredos - ISSN 2175-3903- ano XII - número 32 - Teresina - PI - março 2020]

105

artigo acadêmico

A OBRA DE ARTE
COMO DESVELAMENTO DO SER
Luizir de Oliveira1
Patrícia Pilar Farias2

RESUMO
O presente estudo dedica-se a compreender como a obra de arte contribui para o desvelamento do Ser.
Partimos, para tanto, de dois pontos teóricos: A dúvida de Cézanne de Merleau-Ponty, que aponta caminhos para
a compreensão da obra de arte a partir de um pensamento fenomenológico por meio de um olhar mais detido
sobre a vida e a obra do pintor Paul Cézanne. Utilizamos também os conceitos apresentados por Heidegger
(2010), complementados pelas observações de Ortega y Gasset (2001). O trabalho tem com o objetivo analisar
a importância da obra de arte como um meio de desvelamento da verdade do Ser. A metodologia utilizada é
a bibliográfica, com o método hipotético-dedutivo. Com o estudo, é possível perceber que a obra de arte é
um dos meios para o desvelar de uma verdade, posto possibilitar ao (à) contemplador (a) novas sensações que
complementam a mera análise racional, como um meio de se estabelecer um/o sentido do objeto artístico,
ampliando o campo percepcional.
Palavras- chave: Cézanne. Obra de arte. Desvelamento do Ser.
ABSTRACT
The present study dedicates itself to comprehend how the work of art contributes to the unveiling of Being.
We set off, for that purpose, from two theoretical points: Cézanne’s Doubt, by Merleau-Ponty, which points ways
to the comprehension of the work of art from a phenomenological thought by means of a more detained look
to the life and work of the painter Paul Cézanne.We also utilize the concepts presented by Heidegger (2010),
complemented by Ortega y Gasset’s (2001) observations. The work has as its goal to analyze the importance
of the work of art as means of unveiling of the truth of Being. The methodology used is the bibliographic one,
with the hypothetico-deductive method. By the study, it is possible to realize that the work of art is one of the
means to the unveiling of a truth, inasmuch as it enables to the contemplator new sensations that complement
the mere rational analysis, as means of stablishing a/the meaning of the artistic object, increasing the perceptual
field.
Keywords: Cézanne. Work of art. Unveiling of Being.
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CONSIDERAÇÕES INICIAIS
Como aporte para o estudo desenvolvido neste trabalho parte-se de uma provocação
proposta no texto “A dúvida de Cézane” de Merleau-Ponty, que nos permite compreender, por
meio da perspectiva fenomenológica, como a obra de arte pode ser vista como um modo do
desvelamento do ser. Isto significa pensar na correlação entre arte e verdade, ou seja, faz parte
da questão ontológica do ser. Assim, o objeto artístico espelha a estrutura de verdade na medida
em que se possibilita uma reflexão acerca do que Heidegger (2010) chama de “mundanização”
do mundo. Seguimos a proposta heideggeriana de que a verdade está relacionada ao fenômeno
do ser, reportando-se para os acontecimentos do mundo.
A mundanização do mundo para Heidegger não aponta para o “mundo” enquanto ente
natural, e sim como um jogo de espelho e reflexo das partes da quadratura, que se reúnem numa
simplicidade, por esse reflexo mútuo. Para compreender a relação da obra de arte como desvelar
do Ser, seguimos a proposta heideggeriana de que a verdade está relacionada ao fenômeno do
ser, reportando-se para os acontecimentos do mundo. Veja:
O objeto artístico espelha a estrutura de verdade na medida em que se possibilita uma
reflexão acerca do que se chama de “mundanização” do mundo, como “Dá-se o nome de
mundo a este jogo em espelho, onde se apropria a simplicidade de terra e céu, de mortais
e imortais. Mundo é mundo, no vigor que instaura mundo, que, portanto, mundaniza”
(HEIDEGGER, 2010, p. 157).

No livro A origem da obra de arte, Heidegger relata que a obra de arte nasce a partir
da relação de criação do artista, produzindo um elo de copertinência, pois, por exemplo, o
pintor só se torna pintor conforme reproduz as sensações e pensamentos por meio das cores,
selecionando-as de acordo com as percepções que determinado recorte da realidade, para o
qual ele se volta subjetiva ou objetivamente, servirá como um modo de traduzir seu olhar sobre
ela para colocá-lo na tela. Assim, as cores só têm completude, só se tornam conjuntamente
significativas, a partir da intervenção do artista. Contudo, um terceiro elemento ainda se faz
necessário nesse processo: o observador. Dessa forma, tem-se a correlação observador-pintorobra, pela qual constitui-se a realidade da obra enquanto objeto.
Para Heidegger, (2010), a origem da obra de arte encontra-se além da vontade do
artista, da circunstância da obra ou do observador. Um dos caminhos para compreendê-la se
faz através do ser e do deixar-ser da obra como produção de sensações pertinentes tanto para o
artista quanto para o expectador. Ademais, para se chegar a essa produção é necessário estar-se
em repouso, ou seja, assumir-se a atitude de contemplação como uma abertura de pensamento,
conseguido através da ação em plenitude.
Heidegger enfatiza também que o criador se revela a partir do acontecer nele, e não
pelo imaginário ou vontade, da revelação de algo que necessita, por meio da sua expressão,
ser materializado. Assim, é através da apropriação poética, pensada no sentido grego mais lato
de fabricação ou produção, que há aquilo a que Heidegger chama de desvelamento do criador
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frente à criatura. O desvelamento possibilita a contemplação da obra que abre uma “clareira”,
uma espécie de espaço espiritual, que permite ao contemplador alcançar a verdade que se
coloca diante de si. Desse modo, a arte é o modo materializado da revelação do ser. O que leva
a discussão estética para além da mera questão de beleza, pois ela consiste no caminho para
revelação da verdade, a verdade do ente.
Ainda a respeito ao texto A origem da obra de arte, Heidegger explica a origem da obra
de arte através de conceitos, como por exemplo: coisa e verdade, remetendo a essas palavras o
seu sentido mais radical, e através disso faz que o próprio fenômeno analisado ganhe visibilidade
através delas. Conceitos que serão explicitados mais à frente.
Mantendo-se no horizonte essa proposta de Heidegger acerca da obra de arte, é
possível ampliarmos a visão do texto “A dúvida de Cézanne”, de Merleau-Ponty, uma outra
ótica fenomenológica, que completa a Heideggeriana no que diz respeito à revelação do seraí (Dasein), pela qual pode-se perceber a criação da obra de arte por meio da vivência com o
artista. O desvelamento fenomenológico mostra-se, de acordo com Merleau-Ponty, a partir da
condição de originário, no sentido que leva a pensar a verdade da obra além da coisificação da
materialidade, mas não a deixando de lado, afinal o objeto projeta-se no mundo não somente
materialmente, mas trazendo consigo aquilo que poderíamos chamar, mantendo-nos no
vocabulário da metafísica clássica, de essência. Por meio dessa projeção, o objeto poderá se
comtemplado, seja de forma atrativa para através das percepções dos sentidos.
O texto de Merleau-Ponty começa oferecendo um breve histórico da vida de Cézanne,
a qual revela, de forma resumida, a personalidade e os aspectos marcantes da vida desse pintor
francês. A leitura que faz dele Merleau-Ponty, destaca, os acessos coléricos de seu temperamento
causados pela timidez frente à indecisão de sua relação afetiva com o mundo. Todo um conjunto
de fatores teria contribuído, assim, para o isolamento do pintor. E isto se reflete na natureza
artística de sua obra, que originou um novo gênero na pintura, relacionado a um outro modo de
construir as representações dos objetos, reinventando, desta forma, a natureza-morta, por meio
de composições das obras que revelavam a profundidade espacial do objeto e do meio.
CÉZANNE, UM NOVO OLHAR
A pintura de Cézanne retrata a realidade física do objeto sem abandonar sua sensação
expressiva. Desse modo, refletindo sobre Cézanne frente à pintura, percebe-se que ele já se
diferenciava dos impressionistas, por meio de toques justapostos, pelo uso de mais cores, e
menos contornos, que faziam os objetos ganharem destaques e solidez através das tonalidades
das cores escolhidas.
Cézanne procurou fazer uma pintura racional, ou seja, procurava uma lógica intrínseca
à natureza dos objetos que pintava. Para isso ele foi além daquilo que os impressionistas
buscavam, que era uma representação mais superficial e aparente da realidade, ou melhor, apenas
captar como um determinado objeto se comporta em face da luz. Enquanto os impressionistas
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procuravam registrar o aspecto efêmero da natureza, causado pela variação da luz sobre as coisas,
Cézanne procurou, por outro lado, registrar o permanente, uma estrutura íntima imutável
da natureza. Essa estrutura íntima da natureza foi convertida por ele em formas geométricas:
estruturas cilíndricas, cônicas e esféricas em campos de cor delimitados.
Cézanne retratar uma estrutura lógica a natureza e neste processo de compreensão,
ele decompunha a realidade a partir de uma perspectiva geométrica, reduzida a seres e objetos
a partir de formas simétricas, fato este que o coloca inclusive como precursor do cubismo.
Em suma, podemos afirmar, com Merleau-Ponty, que a estrutura lógica da natureza que ele
captou através do pensamento e da razão é uma natureza modulada, decomposta em formas
geométricas. Esta concepção leva sua obra a uma dissociação com o movimento impressionista,
pelo menos daquela fase inicial. Enquanto os primeiros impressionistas propunham uma
arte que traduzisse, em alguma medida, as impressões das coisas captadas pelos sentidos, a
arte de Cézanne propunha uma pintura que se volta para aquilo que é captado também pelo
pensamento. Por esta razão, a influência dele foi tão marcante para os artistas do início do
século XX, criadores da arte moderna.
O pintor usava uma paleta de dezoito cores para compor uma expressão de solidez
e materialidade. Para destacar as cores quentes empregava o azul e as tonalidades mais fortes,
tornando mais reais e palpáveis os objetos representados. Nas obras, ele apresenta uma
perspectiva mais vívida, através das formas geométricas, trazendo para a percepção humana um
efeito de realidade, no qual o objeto exposto se perde no olhar.
Para Cézanne, a arte era uma apercepção pessoal em conjunto com a natureza, portanto,
a pintura seria a quebrar dicotômica entre o sentido e a sensação como opostos. Assim, seria
como um caminho para a contemplação, a compreensão e a assimilação da obra exposta.
A inteligência e o sentido estão interligados, afinal é por meio da relação espontânea
das coisas e das ordens das ideias que o sentido ganha campo para a apreciação. Como reforça
Cézanne:
É preciso fazer uma óptica própria”, diz, mas “entendo por óptica uma visão lógica, isto é,
sem nada de absurdo. ” “Trata-se de nossa natureza? ”, pergunta Bernard. Cézanne responde:
“Trata-se das duas”. - “A natureza E a arte não são diferentes? ”– “Gostaria de uni-las”. A arte
é uma apercepção pessoal. Coloco esta apercepção na sensação e peço à inteligência para?
Organizá-la na? Obra. (CÉZANNE apud MERLEAU-PONTY, 1980, p. 116).

No texto, Merleau-Ponty trata da pintura de Cézanne a partir da visão e do visível no
que diz respeito à experiência do ser e à possibilidade do pensar na arte como algo além da
beleza estética. Afinal, o que poderia ser o belo? O que constitui uma coisa para se enquadrar
em um padrão do belo? O belo está relacionado com a faculdade de juízo que pode ser
determinante (uma norma aplicada) ou reflexiva (construída), logo a beleza artística é a beleza
nascida e renascida do espírito e não apenas um padrão desenvolvido exclusivamente pelo modo
subjetivo, mas sim a partir da vivência e do espírito. Mas é a questão da verdade nesse cenário?
Voltemos a ela.
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No Posfácio de “A origem da obra de arte” a relação entre a verdade e a beleza mostrada
que é a verdade que deve “anteceder” ou ser “condição” da beleza na arte; examinemos:
A verdade, da qual aqui se fala, não coincide com a que se conhece sob este nome. E ela se
atribui ao conhecimento e à ciência como uma qualidade para diferenciar dela o belo e o
bom, que valem como os nomes para os valores dos procedimentos não teóricos. A verdade
é o desvelamento do sendo enquanto sendo. A verdade é a verdade do ser. A beleza não
aparece junto desta verdade. Quando a verdade se põe na obra, ela aparece. O aparecer
é – como este ser da verdade na obra e como obra – a beleza. Assim, o belo pertence ao
acontecer-se apropriante da verdade. Não é somente relativo ao gosto e pura e simplesmente
como objeto dele. O belo reside na forma, mas apenas pelo fato de que a forma um dia se
iluminou a partir do ser como a entidade do sendo. (HEIDEGGER, 2010, p. 207)

A relação da verdade e o belo apresentado acima por Heidegger está relacionada com
a forma do ser mediante a entidade do sendo, pois, o belo está representado na forma que um
dia se iluminou a partir do ser, com isso é possível compreender essa correlação como é possível
verificar: A beleza é um modo como a verdade vigora enquanto desvelamento” (HEIDEGGER,
2010, p. 141).
O belo está relacionado conforme a condução do observado e é nesse deslocamento
que a questão do gosto se manifesta. Essa acepção remete ao juízo e é algo universalizado a
partir da experiência sensível. É a partir do sentir que a obra ganha visibilidade, o que se faz
necessário o afastamento do conceito de bela arte do status de cientificidade para ceder lugar
ao efeito da arte a fim de que aja sobre o sujeito, assim a noção do em si e para si se manifeste no
mundo supra-sensível.
Falando através do pensamento Heideggeriano a relação do artista com a obra vai além
do estético, do que é o belo ou o gosto, pois o criador procura revelar o Ser por meio da obra,
assim possibilitar a si e ao observador contemplar o objeto artístico como revelação do ser.
Desta forma, o ir além está no modo independente de apresentar o trabalho.
Já para Ponty: “A arte não é uma imitação, nem por outro lado, uma fabricação segundo
os votos do instituto e do bom gosto. É uma operação de expressão”. (1980, p. 119). Com isso
é possível compreender a arte como produção através da sensibilidade, pois o pintor converte
o objeto, por meio dos sentimentos (expressão) e da tradução dos pensamentos, tornando-o
representável. E cada coisa apresentada é dotada de essência, o que a torna mais do que uma
cópia reproduzida diversas vezes. Por mais que um pintor pinte a mesma paisagem diversas
vezes, cada traçado será único, a expressão e o pensamento mudarão conforme é apresentado.
A dedicação da construção da obra era tanta que: “Eram-lhe necessárias cem sessões de
trabalho para uma natureza morta, cento e cinquenta de posse para um retrato.”. (MERLEAUPONTY, 1980, p.113). A ideia do objeto a ser pintado demorava tanto tempo que possibilitava
ao pintor procurar um efeito incomum nas obras da época, pois ele conseguia transpor a
percepção no momento em que ela se realiza pela pintura. Esse caráter de pintar a matéria no
momento em que é vista revela um tom de espontaneidade da obra. O próprio Cézanne pintou
diversas vezes o Monte Sainte-Victoire sob várias formas e ângulos. Seu intuito era criar a
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sensação de realidade por meio da pintura, ir além de uma simples representação, e possibilitar
ao expectador se sentir em contato com a paisagem.
De acordo com o pensamento de Merleau-Ponty, é através do distanciamento material
do objeto que o pensamento pode ganhar forma e conduzir a apreciação da obra como meio
desvelador daquilo que se está para além da materialidade da obra, embora dependa desta para
poder aparecer, esse exercício do sentimento e do pensamento torna possível uma visão da
apropriação da coisa retratada para alcançar, em alguma medida, a essência do objeto. Cézanne
conseguiu capturar através da pintura a forma primitiva, ou seja, ao desenhar a natureza morta,
ele se desvincula do que é proposto pelo meio e passa a ter uma nova apercepção das sensações.
Como reforça:
A forma primitiva de uma maçã é a que esta possui quando nos dispomos a comê-la. Em
todas as demais formas possíveis que adote - por exemplo, a que um artista de 1600 lhe
deu, combinando-a em um barroco ornamento, a que apresenta uma adega de Cézanne ou
na metáfora elementar que faz dela um pomo de mulher - conserva mais ou menos aquele
aspecto original. Um quadro, uma poesia onde não restasse nada das formas vividas seriam
ininteligíveis, ou seja, não seriam nada, como nada seria um discurso onde de cada palavra
se tivesse extirpado a significação habitual (ORTEGA Y GASSET,2001, p. 37)

Ao se retirar as formas vivas é possível retratar o objeto além da materialidade (o
pintar por retratar) buscando assim pintar a essência de forma que a sensação seja não apenas
visual, mas palatável e sonora, fazendo assim com que a obra seja capaz de alcançar a verdade,
revelando/desvelando o Ser.
DESVELAR DA ARTE
O desvelar é o livre e a liberdade o aberto no qual a verdade se dá como acontecimento
de homem e mundo, e isso significa dizer que o ser é livre e está aberto para as vicissitudes de
homem e mundo. Vejamos:
Desvelar significa trazer ao descobrimento: conservar o desvelado no desvelamento. [...] A
verdade é contra o velamento porque ela essencializa o velamento no desvelado. Esse contra
é nele mesmo uma luta a partir da qual a verdade é, e a partir da qual ela se inicia. [...] O
desvelar é o deixar aparecer no aberto ou o que já é livre a partir de si. A essência velada do
aberto enquanto o abrir-se inicial é a liberdade. (Heidegger,1982, p.198,199,2013)

Sobre o pensamento de Heidegger a estrutura da verdade reflete a mundanização do
mundo, logo a arte guarda em si possibilidades do desvelamento do ser para o mundo, com isso
é possível pensar na arte como um modo de experiência do ser. “O ser é por essência fundação,
na medida em que a liberdade o projeta como mundo, nela está fundado todo ente, porque sua
manifestabilidade se enraíza no ser; somente no ser o ente aparece como ente. ” (LOTZ,1988,
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p.49). Nesse sentido, podemos correlacionar o ser com a liberdade de maneira que ele possa
desvelar-se a medida que a liberdade o projeta no mundo.
Segundo Heidegger, as obras de arte são coisas e estão presentes como coisas, nesse
sentido o termo coisa tem um emprego especifico e denomina que todo ente pode ser chamado
de coisa com isso a relação do objeto e do sujeito, através do desvelamento, por meio da sensação
do objeto em si, permite compreender a “coisificação da coisa”, permitida pelo sentir da essência
do objeto, transposta para a tela através da sensação produzida mediante o toque entre o objeto
e a percepção do indivíduo. Cézanne buscava essa relação entre o objeto pintado e a sensação
que este poderia causar, por isso levava horas, dias, meses, anos em uma única pintura.
A relação entre a percepção de si mediante a relação com o mundo abre espaço para a
sensação de liberdade para expressar os pensamentos, e é através da produção da sensação que se
poderá aspirar a uma obra de forma plena, no que diz respeito simplesmente à experienciação,
sem questionamentos de função para o objeto revelado. Assim, antes da coisa como objeto,
há uma “coisidade” do objeto revelado, logo se é preciso deixar a essência fruir até todos os
sentidos da percepção para finalmente dar-se a contemplação.
Retomando ao conceito de liberdade, é possível compreende-la como ponto de luz
para que a criação da obra possa fluir, pois é na busca por ela que os artistas traçam caminhos
para apreciação da obra, para sua fruição. Mesmo sabendo que: “Não saímos nunca de nossa
vida. Jamais vemos a ideia ou a liberdade face a face. ” (MERLEAU-PONTY, 1980, p.123).
Com isso, é possível perceber que a liberdade está relacionada à vivência do ser por meio da
presença e do sentido que são atribuídos à vivência no mundo.
De acordo com o pensamento de Heidegger a obra de arte se torna um meio para
liberdade, pois ela é capaz de des- velar (“aletheia”), ou seja, alcançar a verdade através da
contemplação possibilitada por essa vivência do estar-com a obra. Pensar na verdade a partir do
Ser e não do homem, pois o homem não desempenham “a função de sujeito transcendental” que
tem o “poder das chaves para ‘abrir’ o verdadeiro e o não verdadeiro” (NUNES,1999, p.80);
“O homem só é na medida em que se mantém aberto para o ser”. (STEINER,1982, p.109).
É preciso pensar no desvelar a partir do ser, afinal se perguntarmos sobre a essência do ser é
pensar na verdade.
Para comtemplar a arte como desvelamento é preciso pensar na capacidade reflexiva
da verdade, mas não uma que está apenas relacionada a experiência, mas na construção dela.
Vejamos:
Forçando-nos a ver o mundo através do que ela abre, a obra não é objeto de contemplação
desinteressada. Há entre nós e arte um inter-esse como relação de ser. A experiência estética
é só um efeito derivado da verdade da obra de que participamos (NUNES, 1992, p. 257).

Com isso é concebível pensar na arte como um acontecimento de construção para a
verdade e o mundo passa a ter um sentido além de algo objetal e passa ser contemplado em
conjunto, que é se concretizado via pensamento no ato reflexivo da arte.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
O texto “A dúvida de Cézanne”, permite ao leitor um novo olhar sobre a concepção do
que é a arte e de como é possível apreende-la através de todos os sentidos e não simplesmente
pelo visual, afinal todo objeto tem uma essência que vai além da materialidade, mesmo que
este objeto tenha uma função predestinada, por exemplo sapatos, ao serem retratados em uma
tela não serão apenas sapatos com a utilidade material, mas algo metafórico que faça o sujeito
acordar, retirar o véu e perceber-se além de uma questão meramente objetal. A relação da obra
de arte faz com que o homem saia de uma vida insignificante que desemboca no vazio para
uma percepção supra-real, mesmo que essa sensação dure segundos, essa revelação possibilita a
construção de um novo, pois uma vez tocado pela obra de arte a psique se transforma e é capaz
de revelar outros caminhos para o indivíduo, pois uma vez tocado pela obra de arte o Ser se abre
para novas percepções.
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artigo acadêmico

A PAISAGEM COMO
DIMENSÃO TEMPORAL
EM DRUMMOND
Suellen Rubira1

RESUMO
No presente artigo, analiso o poema “Documentário”, de Carlos Drummond de Andrade no intuito de
demonstrar como as relações entre sujeito e paisagem desvelam um drama temporal vivido pelo eu-poético.
Pertencente ao segundo volume da poesia autobiográfica do poeta itabirano, Menino antigo ou, simplesmente,
Boitempo II, o poema serve de prólogo a uma sequência narrativa de memórias que enfatizam o sujeito, a cidade
e a família Andrade. Nesse sentido, para análise da paisagem, os pressupostos de Michel Collot são pertinentes
bem como o estudo do imaginário de Bachelard no que tange às imagens poéticas presentes no poema em
questão.
Palavras-chave: Literatura brasileira; Carlos Drummond de Andrade, Imaginário, Poéticas da paisagem.
ABSTRACT
In this paper, I analyze Carlos Drummond de Andrade’s poem “Documentário” in order to demonstrate how
the relations between subject and landscape unveil a temporal drama lived by the poetic self. Belonging to the
second autobiographical work volume of the Itabiran poet, Menino antigo, or, simply, Boitempo II, the poem
serves as a prologue to a narrative sequence of memories that emphasize the subject, the city, and the Andrade
family. In this sense, for landscape analysis, Michel Collot’s assumptions are relevant as well as the study of
Bachelard’s imaginary regarding the poetic images present in the poem in question.
Keywords: Brazilian literature; Carlos Drummond de Andrade; Imaginary; Poetics of landscape.

INTRODUÇÃO
Carlos Drummond de Andrade (1902-1987), ao longo de sua poética, constantemente
trouxe a paisagem como elemento chave para que se compreendesse o ser e o mundo. Seja
na poesia autobiográfica da vida em Minas Gerais (Boitempo I, II e III), ou versos criados a
partir de uma esfera urbana, Drummond frequentemente apostou na utilização do espaço como
aprendizado e reflexão sobre si mesmo e sobre o próximo.
1 Suellen Rodrigues Rubira é doutora em Letras – História da Literatura pela Universidade Federal do Rio Grande (FURG). Realizou
extensa pesquisa na obra de Carlos Drummond de Andrade e atualmente trabalha com poesia escrita por mulheres.
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Neste trabalho, analiso o poema “Documentário” no intuito de apresentar como a
paisagem proporciona o autoconhecimento do sujeito através da passagem do tempo, em um
momento poético bastante importante da obra drummondiana, isto é, sua autobiografia. O
poema abre o volume II da série Boitempo, intitulado Menino antigo (1973) e não está inserido
em nenhuma das seções do livro, sendo essas: “Pretérito-mais-que-perfeito”, “Fazenda dos 12
vinténs ou do pontal”, “Repertório urbano” e “O menino e os grandes”. Inaugurando o meio do
caminho da narrativa poética pessoal, “Documentário” é uma intersecção entre o menino antigo
e o homem novo (que se tornou o eu-lírico), entre a cidade tão provinciana e a urbanização
crescente. Tensão entre as linguagens do antes e do agora, tudo isso filmado pelos olhos e pela
câmera fria do narrador poético.
O estudo do poema parte do pressuposto de que o eu-lírico moderno aprende, interage,
relaciona-se com o exterior para então conseguir conhecer e pensar sua subjetividade. Assim,
a lírica drummondiana está permeada por uma constante tensão entre o eu e o mundo, como
Affonso Romano de Sant’Anna (2008) já havia demonstrado em seu estudo sobre o tempo na
poesia de Drummond.
Como embasamento teórico, foram utilizados os estudos de Michel Collot acerca do
sujeito lírico na modernidade, uma vez que o autor propõe uma interação com o mundo ao invés
de um isolamento do sujeito lírico e Gaston Bachelard por sua abordagem fenomenológica, que
promove o diálogo existente entre o homem e o seu exterior.
PAISAGEM E POESIA
Talvez a lembrança mais notável a respeito do estudo da paisagem na literatura seja
a sua manifestação na poesia romântica, pelo culto à natureza. O momento do Romantismo
enquanto escola literária diz respeito a uma ruptura com os ideais clássicos, indo em direção à
busca dos sentimentos, das emoções. A introspecção não é acidental. A ideia de gênio defendida
pelos românticos dificilmente se sustentaria em um contexto racionalista, pois que a inspiração
não segue uma lógica convencional.
Questões sobre a inspiração, a poesia (arte literária, nesse contexto) e autor foram
largamente discutidas ao longo do século XIX, em ensaios muito conhecidos como A defense on
poetry, de Shelley e The philosophy of composition, de Edgar Allan Poe, no primeiro a afirmação de
que o poeta é gênio e profeta de uma sociedade, no segundo, a poesia segue uma lógica, exige
de seu autor um trabalho metódico.
Controvérsias à parte, a busca da natureza indica a necessidade do homem romântico
de fugir da sua realidade não satisfatória para um universo ideal também insatisfatório porque
impossível:
(...) a literatura, ao mesmo tempo que denuncia a insatisfação com o real, passa a oferecer,
contra ele, o abrigo do ideal decepcionado, que se constitui em refúgio, e que transforma o
refúgio em sucedâneo de aspirações insatisfeitas (NUNES, 1993, p.55).
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Não obstante, tanto o espaço do real quanto o ideal possuem a presença de um ambiente,
isto é, uma paisagem, e neste artigo trato como paisagem tudo aquilo que é percebido/sentido
pelo eu-lírico.
Quando Hegel se propõe a falar dos três gêneros da arte literária, coloca a lírica
como uma expressão de uma subjetividade tão particularizada que transforma o Eu em um
ser demasiadamente isolado, como se o sentimento que se expressa não fosse o resultado de
uma interação sujeito-espaço. Seguindo um caminho diferente, para defender a subjetividade
na lírica moderna, Michel Collot (2013) argumenta em favor da interação entre homem e
ambiente, propiciada principalmente pelos esforços da fenomenologia:
Reinterpretado, o lirismo pode aparecer como um dos modos de expressão possíveis
e legítimos do sujeito moderno. A meu ver, uma das vias mais fecundas de uma tal
reinterpretação da subjetividade lírica é a da fenomenologia, que não considera mais o
sujeito em termos de substância, de interioridade, de identidade, mas em sua relação
constitutiva com um fora que, especialmente em sua versão existencial o altera, colocando
a acentuação em sua ek-sistence, em seu ser no mundo e para outro (COLLOT, 2013, p.
166-167).

Para o autor, a saída de si na modernidade passa a ser a regra e não mais a exceção (p.
165). Assim, a poesia torna-se uma via de acesso para a comunicação com o outro, seja esse outro
a natureza, as cidades, outros sujeitos, etc. Tal ideia é fundamental para compreender a poética
de Drummond, carregada de espaços externos como instrumentos de reflexão e compreensão
do eu. Se retomarmos os poemas sobre a infância em Itabira, os espaços naturais surgem em
abundância. Em obras cujo contexto urbano serve de pano de fundo, o poeta também trabalha
com suas impressões acerca do espaço, paisagem natural transformada.
Sobre o tempo em Drummond, Affonso Romano de Sant’Anna (2008) apresentou
três hipóteses de relação entre sujeito e espaço: eu maior que o mundo, eu igual ao mundo e
eu menor que o mundo (p. 16). Tal demonstração implica numa subjetividade sempre mediada
pelo “mundo”, que ora pode ser retomado como fuga da realidade ou como consciência do
presente.
Portanto, a análise de “Documentário” leva em consideração a proposição de Collot
sobre a subjetividade da lírica moderna, primando pela relação com o exterior mais do que a
expressão interior do sujeito, como tínhamos em Hegel.
“DOCUMENTÁRIO” – POEMA SOBRE CONFLITOS
O tratamento dado à paisagem em muitos poemas românticos e de outros momentos
posteriores parece seguir uma lógica que a coloca sempre como coadjuvante, enquanto, na
grande maioria das vezes, sem a paisagem não há poema nem sujeito que sustente a mensagem
poética. Esse é o caso de “Documentário”. Seu título já sugere uma série de imagens sobre a
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realidade, portanto, imagens “verdadeiras”, que com o desenrolar do poema constatamos tratarse mesmo de uma busca do sujeito lírico ao deparar-se com uma paisagem diferente.
O poema apresenta dois conflitos principais: o primeiro com relação ao tempo presente
e passado, o qual surge a partir do choque entre a lembrança que se tem da cidade e da sua
aparência no agora. O segundo conflito diz respeito ao sujeito que já não é o mesmo do passado
e no presente encontra um espaço que se modificou junto com ele.
“Documentário” inicia com as tensões do eu. A linguagem empregada no poema simula
uma objetivação do cenário, tanto da cidade (re) visitada quanto do homem que percorre os
caminhos de outrora. O narrador poético fala de um homem que se hospeda em um hotel.
Comecemos pelo deslocamento desse homem em relação não apenas ao tempo como também
ao espaço que ocupa: o hotel supõe uma passagem, uma não familiaridade com o local. O hotel
é um lugar impessoal devido às múltiplas “pessoalidades” que por ele transitam:
No Hotel dos Viajantes se hospeda
incógnito,
Lá não é ele, é um mais tarde
sem direito de usar a semelhança.
(ANDRADE, 2011, p. 9)

A palavra “incógnito” empresta alguma coisa de Ulisses ao “herói” do poema. Como
Ulisses, ele retorna ao lar e ao mesmo tempo está irreconhecível. Incógnito, ninguém. Ainda,
por se tratar do hotel “dos Viajantes”, temos um local reservado para a hospedagem daqueles
que saem de sua zona de conforto em busca de algo – pois esse é o simbolismo da viagem.
A passagem pelo Hotel dosViajantes faz com que o sujeito se perceba de modo diferente.
Tudo é, então, desalojado neste homem: “Lá não é ele, é um mais tarde.” Aqui a tensão temporal
aparece, pois ser “um mais tarde/ sem direito de usar a semelhança” significa ser o que ele é no
presente, uma vez que o “mais tarde” é em relação ao menino de antes e o homem percebe-se
nada similar àquele. Pela mudança de lugar, ele sente a passagem do tempo, dentro e fora de si.
O conflito aumenta quando o homem sai para ver a cidade:
Não sai para rever, sai para ver
o tempo futuro
que secou as esponjeiras
e ergueu pirâmides de ferro em pó
onde uma serra, um clã, um menino
literalmente desapareceram
e surgem equipamentos eletrônicos.
(ANDRADE, 2011, p. 9)

Antes mesmo de sair já sabe que não encontrará as mesmas paisagens de antes, por isso
vai “ver/ o tempo futuro”, na verdade, tempo presente. A perspectiva tomada é a do menino, o
presente é o futuro desse e foi o tempo futuro o qual sugou as esponjeiras (plantas) para colocar
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em seu lugar as “pirâmides de ferro em pó”. Essa mudança altera muito mais do que a paisagem:
faz com que sumam a serra, o clã e o menino, todos do passado. A criança não desapareceu
por causa da modernização, pelo contrário, independente disto ele sumiria, pois é natural ao
homem envelhecer.
A pirâmide, ocasionando o desaparecimento da paisagem e do menino, age como
pedra tumular. É vasta a simbologia ligando as pirâmides à morte: uma das possibilidades é a
sua participação como “montículo funerário com o qual se recobria os corpos dos defuntos”
(CHEVALIER, 2012, p. 719). Outra leitura está relacionada à figura de reis, pois aquele que
morresse teria sua “vida” continuada ao lado do deus-sol, fazendo com que o simbolismo agora
seja de ascensão (CHEVALIER, 2012, p. 720). Além disso, pirâmide pode ser um símbolo de
consciência de síntese, em que dois mundos se tocam: um mágico e outro racional. No caso do
poema “Documentário”, um mundo novo se sobrepõe ao mundo “velho”, antigo.
De fato, a narração do poema não possui um tom de celebração da cidade e do urbanismo
como veríamos em um Whitman, por exemplo. Pelo contrário, “Documentário” apresenta uma
filiação baudelairiana, o moderno sugou o que era natural e impôs a sua superioridade em
relação à natureza (serra), às famílias (o clã) e a ele, menino.
Esse desaparecimento é de terra: secar as esponjeiras determina o sumiço da água e essa
é substituída por “pirâmides de ferro em pó”. O ferro, como característico aos metais, oferecese como um “protesto material”:
À primeira impressão, o metal parece materializar uma recusa. E essa recusa multiplica
suas imagens. (...) O metal é a própria substância da frieza e essa frieza oferece-se a todas as
metáforas (BACHELARD, 2001, p. 191).

Ferro, metal, pó, tudo é terrestre nesses versos. O pó das pirâmides de ferro pode
ser interpretado como a efemeridade dessa grandiosa construção, ou seja, até mesmo a
majestosa pirâmide de ferro poderá deteriorar-se (transformar-se) ao longo de um processo de
modernização, tal como desapareceram as serras. Bachelard agrupa os devaneios da terra em
dois tipos (não excludentes, mas sim dialéticos): o do interior e o do exterior. O personagem
que sai para ver o tempo futuro está fazendo um movimento circular, de exteriorização e
interiorização ao mesmo tempo:
Fechado no ser, sempre há de ser necessário sair dele. Apenas saído do ser, sempre há de ser
preciso voltar a ele. Assim, no ser, tudo é circuito, tudo é rodeio, retorno, discurso, tudo é
rosário de permanências, tudo é refrão de estrofes sem fim (BACHELARD, 1993, p. 217).

Agora, tem por missão captar o presente, com o intuito de guardar algo que se revelará
apenas no final do poema. Por ora, relata aquilo que consegue apreender com sua câmara,
sugerida pelo verbo filmar:
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Está filmando
seu depois.
O perfil da pedra
sem eco.
Os sobrados sem linguagem.
O pensamento descarnado.
A nova humanidade deslizando
isenta de raízes.
(ANDRADE, 2011, p. 9)

Tudo o que o sujeito tenta apreender a seu redor, a pedra, os sobrados e o pensamento
estão desprovidos de profundidade, e essa é a impressão que o sujeito tem a respeito daquilo que
observa. O “seu depois”, isto é, o momento agora é de coisas sem profundidade.
A pedra por apresentar-se apenas como perfil e sem eco pode ser entendida como
metonímia para montanha, perdendo sua substância. Segundo o dicionário de símbolos, o eco
pode estar associado a um deus ctoniano, de acordo com os maias, além de ser associado às
montanhas, aos animais selvagens, particularmente ao tapir e aos tambores de invocação. Ainda
há a lenda grega, na qual Eco, por ter distraído Hera, foi castigada a não falar em primeiro
lugar, repetindo apenas os últimos sons da voz que lhe chega (CHEVALIER, 2012, p. 356).
Esse símbolo evoca outros como o duplo, a sombra e o golem. Por ora, basta-nos pensar nessa
ausência de eco como uma ausência de sujeitos para “conversarem” com o seu entorno.
Os sobrados, sem linguagem porque ninguém mais conta suas histórias, ou perderam
sua essência ou estão descaracterizados pela cidade que se metamorfoseia. O pensamento,
algo não material, é filmado, mas de modo superficial, sem substância. Importante ressaltar a
“nova humanidade” apontada por aquele que filma o presente: por não terem raízes, transitam
livremente entre um território e outro. Isto não está dito no poema, mas é leitura possível
porque o verbo deslizar dá a ideia de fluir, de passagem contínua, sem obstáculos. O verbo
“isenta” indica qualquer coisa de vantagem, caso contrário, seriam “desprovidas de raízes”.
Esses elementos vistos/filmados pelo homem estão todos opostos aos conhecidos pelo
menino: a pedra antes possuía eco, os sobrados possuíam história, o pensamento não era leviano,
a humanidade fixava-se ao espaço.
Além do conflito entre sujeito e espaço que (re)vê, existe a preocupação com a
linguagem do porvir, um futuro adiante daquele que já está presenciando:
Entre códigos vindouros
a nebulosa de letras
indecifráveis nas escolas:
seu nome familiar
é um chiar de rato
sem paiol
na nitidez do cenário
solunar.
(ANDRADE, 2011, p. 9)
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A linguagem importa para Drummond, porque ela é estatuto diferencial do homem.
Uma vez seres de linguagem, aquilo que a transforma, também interfere no sujeito, é uma
relação direta e necessária. De acordo com Octavio Paz (1982), “o homem é um ser que se criou
ao criar uma linguagem. Pela palavra, o homem é uma metáfora de si mesmo” (p. 42).
Não obstante, Drummond fala por meio de oximoros: a nebulosa (das letras) e a nitidez
(onde está o chiar de rato). A linguagem é incerta e desprotegida (“é um chiar de rato/sem
paiol”). O cenário “solunar”, arrisco interpretá-lo como uma mistura entre “sol” e “lunar”,
abarcando os dois opostos dia e noite, admitindo a ambiguidade da linguagem e das coisas.
O poema encaminha-se para a sua parte final, acentuando detalhes sobre o registro
feito pelo homem:
Tudo registra em preto e branco
afasta o adjetivo da cor
a cançoneta da memória
o enternecimento disponível na maleta.
(ANDRADE, 2011, p. 9)

Para o homem, não interessa mais colorir o espaço com impressões subjetivas, pois o
seu passeio ao redor da cidade, evidenciando tantas coisas diferentes, demonstra ser inútil dar
cor às coisas que um dia não mais estarão lá. Mais uma vez, Drummond constrói um oximoro,
preto e branco, a simbologia do primeiro relaciona-se a seu aspecto frio, negativo. O segundo
apresenta-se como cor de significa ora ausência, ora soma de cores, podendo ser colocado no
início ou fim da vida diurna (CHEVALIER, 2012, p. 141; p.740). O homem crescido não é
mais menino, todavia não pode ser considerado algo completamente à parte. É preciso ter sido
aquele menino para ser hoje este homem que transita entre pirâmides de ferro, sobrado e pedra.
A canção da memória não vale mais ser cantada e o sentimento na maleta é igualmente
afastado. A maleta é metonímia para coração? Tal leitura é possível. No meio de seus pertences
guardados nela, recolhidos para fazer a viagem, o sujeito coloca, de modo similar, uma série
de expectativas no peito. Ao analisar os espaços da casa como lugares de intimidade, Bachelard
demonstra como as gavetas, cofres e armários sempre guardam segredos íntimos. De certa
forma, a maleta continha um elemento preciosíssimo: o afeto por aquela cidade – a do passado,
a do menino. Por essa razão deixa o enternecimento de lado: ele estava reservado a um outro
espaço. Entra em cena, então, a câmara, o olho artificial que registrou ao longo do poema toda
a transformação da paisagem:
A câmara
olha muito olha mais
e capta
a inexistência abismal
definitiva/infinita.
(ANDRADE, 2011, p. 10)
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O objeto eletrônico é capaz de captar mais profundamente (“olha muito olha mais”)
porque possui a capacidade de fixar o objeto observado para ser verificado posteriormente,
mesmo que muitos anos se passem. Entretanto, assim como a memória, quando confrontada
com o “futuro” não encontra muito onde se apoiar, os espaços filmados pela câmara também
estarão/serão outros espaços. Por isso, memória e câmara captam uma inexistência definitiva
e infinita, uma vez que o homem sempre irá nascer, crescer e morrer e a natureza em sua
volta, seja ela ainda um pouco feita de campo ou completamente urbanizada, irá modificar-se
igualmente.
Ao final, refletindo sobre suas imagens, podemos considerar que o poema é instrumento
de captação da inexistência ao mesmo tempo em que fixa o instante. A literatura tem a
capacidade de fazer vivos os antigos mitos, os autores clássicos, etc. O tempo presente ainda
possui uma chance de não se apagar no turbilhão de memórias, nas modificações trazidas pela
“nova humanidade”.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Das diversas possibilidades de se lidar com a paisagem na poesia, Drummond escolheu
para “Documentário” o tipo de poema itinerante, com a narrativa sobre um sujeito que sai para
observar o seu redor.
O poeta medita sobre as mudanças que foram feitas no espaço, no quanto as coisas
profundas agora se mostram superficiais e como a própria linguagem tende a se transformar. A
cidade, então modernizada, leva à consciência de que o menino, assim como a cidade, nada tem
a ver com o momento presente. Mais do que um choque de realidades, o homem demonstra
um lamento por não conseguir manter exatas na memória nem na realidade determinados
momentos da vida.
Entre os poetas canônicos, Baudelaire é certamente o mais conhecido por colocar Paris
em seus poemas de forma que sua ligação com o sujeito lírico se apresentasse frequentemente
conflituosa. Segundo a leitura de Berardinelli, no soneto “A une passante”:
A própria cidade é um lugar de estranhamento (...): é o lugar da melancolia, da perda
contínua, da passagem e da “irremediável caducidade. O flâneur não tem mais nada em
comum com a figura tradicional “do filósofo que passeia”, mas “adquire os traços do
licantropo inquieto na selva social”, como no “Homem da multidão” de Edgar A. Poe
(BERARDINELLI, 2007, p. 145).

Aparentemente a inquietação do sujeito diante dessa nova paisagem no poema de
Drummond está apenas nos primeiros versos, no entanto o seu percurso e o seu desfecho
– de que nem a câmara consegue manter o presente – indicam uma insatisfação do homem.
Primeiramente, a surpresa diante das “pirâmides de ferro em pó”, em segundo lugar, a nebulosa
das letras também causa desconforto. Segundo Bachelard (1990), “(...) a nebulosa da Via Láctea
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é, na contemplação de uma noite, o tema de incessantes deformações” (p. 202). São essas
deformações, as indefinições do que está por vir que desalojam o homem- poeta – preocupa-o
como essas letras indecifráveis chegam às escolas – gerações futuras.
Mais do que um poema crítico da modernização, “Documentário” busca apenas isso, o
registro do momento em que homem se depara com a paisagem diferenciada e toma consciência
da sua transformação interna e externa. É a sua percepção que coloca as pedras como sem
substância, sem eco. É através do seu olhar que os sobrados já não possuem mais linguagem. É
o olho do homem o qual vê a pirâmide que sumiu com todo o passado. Sobre essa interação,
retomo Collot:
É pelo corpo que o sujeito se comunica com a carne do mundo, abraçando-a e sendo por
ela abraçado. Ele abre um horizonte que o engloba e o ultrapassa. Ele é, simultaneamente,
vidente e visível, sujeito de sua visão e sujeito à visão do outro, corpo próprio e,
entretanto, impróprio, participando de uma complexa intercorporeidade que fundamenta
a intersubjetividade que se desdobra na palavra, que é, para Merleau-Ponty, ela mesma,
um gesto do corpo. O sujeito não pode se exprimir senão através dessa carne sutil que é a
linguagem, doadora de corpo a seu pensamento, mas que permanece um corpo estrangeiro
(COLLOT, 2013, p. 167).

Impressão do antes retomada pela linguagem, metaforizada pela câmera – modo
artificial de captar o presente/futuro. Desse modo,
É apenas saindo de si que ele (o sujeito) coincide consigo mesmo, não como uma identidade,
mas como uma ipseidade que, ao invés de excluir, inclui a alteridade, conforme foi bem
mostrado por Ricoeur, não para se contemplar em um narcisismo do eu, mas para realizarse como um outro (COLLOT, 2013, p. 167).

A intersecção do menino de antes e homem do agora faz parte de um “acerto de contas”
consigo mesmo. A consciência de que a realidade é efêmera e o que fica na memória jamais será
definitivo. A única coisa definitiva é a inexistência, pois que a cada minuto estamos mudando
lentamente. Drummond reconcilia esses dois mundos de passado e presente para poder contar
a sua história, em Minas, no volume Menino antigo e essa reconciliação só é possível através da
paisagem como elemento de significação temporal.
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“Each immigrant is an
epic in the making”
an Interview with SUKETU MEHTA

by Tarso do Amaral de Souza Cruz

Suketu Mehta is a Kolkata-born Indian writer. Despite being born in Kolkata in 1963, Mehta
was raised in another major city from the Indian subcontinent: Bombay – now known as Mumbai1.
In 1977, Mehta’s family moved to the USA looking for better economic opportunities. Mehta
has remained a US resident ever since.
Presently, besides working as an Associate Professor of Journalism at New York
University, Mehta is a highly requested panelist, and an internationally awarded writer.
Mehta’s work has been featured in publications such as The New Yorker, Time, The New York Times
Magazine, National Geographic and Newsweek. Nonetheless, it was with the launching of his first
1 As Christopher Beam points out, in 1995, “the right-wing Hindu nationalist party Shiv Sena won elections in the state of
Maharashtra and presided over a coalition that took control of the state assembly. After the election, the party announced that the
port city had been renamed after the Hindu goddess Mumbadevi, the city’s patron deity. Federal agencies, local businesses, and
newspapers were ordered to adopt the change”. Online source: https://slate.com/news-and-politics/2008/12/why-did-bombaybecome-mumbai.html, accessed on 10/05/2019.
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book Maximum City: Bombay Lost and Found, in 2004, that Mehta’s career took a decided
upswing. Mehta received numerous awards, Maximum City was praised by critics and
readers alike and became a finalist for the 2005 Pulitzer Prize.
One of the most striking qualities of Maximum City is precisely the imbrications
between the narrative about the city of Bombay/Mumbai and Mehta’s personal history.
The work presents a hybrid narrative that blends autobiographical features with
depictions of the city and its characters in a symbiotic text where the representations
of the city and of Mehta himself intertwine and are mutually influential.
Throughout Maximum City, Mehta leads the reader into a journey through the
depths of the currently most populous megalopolis in the world and introduces us to
its characters: police officers, religious extremists, murderers, gangsters, Bollywood2
stars, street poets, workers, bar dancers, and many more. By acquainting himself with
all these citizens of Bombay, Mehta not only undergoes a journey through the city but
also embarks on an odyssey of self-discovery.
In 2013, following the release of Maximum City in Brazil, Mehta was invited
to be one of the keynote speakers of the Seminar Q+50, organized by the Brazilian
Institute of Architects (IAB) and by the Brazilian Council of Architecture and Urbanism
(CAU/BR).The seminar took place in Rio de Janeiro between February 27th and March
1st. As part of my PhD research, I got in contact with Mehta during his stay in Rio and
interviewed him on March 4th.
The interview was fully transcribed and included as an integral part of the final
version of my PhD dissertation Exílios caminhantes: imbricações entre autorrepresentação e a
narrativa de cidades nas literaturas de James Joyce e Suketu Mehta. What follows below is an
edited version of the transcript.

2 According to the online version of the Cambridge Dictionary, Bollywood “is the centre of the Hindi film industry, based
mainly in the Indian city of Mumbai”. Online source: https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/bollywood,
accessed on 10/05/2019.
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Tarso: How was Maximum City received in India, In Mumbai?
Suketu Mehta: Very, very well. I didn’t know how it would be received,
because there’s a great suspicion of non-resident Indians. They’re called
NRIs3, diaspora Indians writing about India. There’s been a lot of Indian
writers, beginning with Salman Rushdie4 and then going on to any number
of writers who live abroad and come back to India to write. There’ve been
a lot of novels like this, with this theme of ‘the return of the exile’ and ‘the
journey of self-discovery’. And often it’s by people who grew up abroad
and then come back to India and then have a problem with an arranged
marriage or something. There are a lot of novels like this – not very good
novels, often. So, when I wrote it and it came out, there wasn’t any kind
of tradition of narrative non-fiction in India. It was almost nothing. Now
there’s a lot.
T: After your book came out?
SM: After my book came out. It came out and it was a kind of surprise,
I think, to Indians. For two reasons: one was that you could have an
exile Indian who could come back and write about it in a way which felt
authentic to Indians; and the second was just the genre of narrative nonfiction, which had been unknown to Indians until that time. It’s still selling
well. The clearest evidence is that it is pirated on the streets all the time.
I was in Bombay and this kid came up to me to sell a copy of my book off
from a taxi at the traffic light. This kid, street kid, he came up with my
book and offered to sell my own book to me. And I said: ‘How much is
this?’, and [he] said ‘₹ 600’. So I said: ‘You know, I’ve written this book’.
So [he said] ‘Fine. If you’ve written it you can have it for 400’. Author’s
discount... So, in short, the book won India’s top literary prize, it’s called
The Crossword Book Prize5. I can’t think of a single bad review that I
got in India, not one. And it’s a country which is famous for being very
3 “Non-Resident Indian: an Indian citizen or person of Indian origin living abroad”. Online source:
https://www.thefreedictionary.com/NRI , accessed on 25/03/2019.
4 “Salman Rushdie, in full Sir Ahmed Salman Rushdie, (born June 19, 1947, Bombay [now Mumbai],
India), Indian-born British writer whose allegorical novels examine historical and philosophical issues
by means of surreal characters, brooding humour, and an effusive and melodramatic prose style. His
treatment of sensitive religious and political subjects made him a controversial figure”. Online source:
https://www.britannica.com/biography/Salman-Rushdie, accessed on 15/05/2019.
5 Mehta actually refers to the Crossword Book Awards, i.e. “any of a series of Indian literary awards
established in 1998 by Indian book retailer Crossword, its stated aim being to create a prize equivalent
to Western literary accolades such as the Booker Prize and the Pulitzer Prize”. Online source: https://
www.britannica.com/art/Crossword-Book-Awards, accessed on 25/03/2019. Mehta’s Maximum City:
Bombay Lost and Found won the 2005 Vodafone Crossword Book Award for best work of nonfiction.
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feisty, very iconoclastic. Most books that are published will get a few bad
reviews. I guess nothing like this had been done before.
T: Why did you decide to write something that was not a novel
about India and with so many autobiographical elements to it?
SM: I began as a novelist. I went to a creative writing program from
the University of Iowa, Writer’s Workshop6, very, very famous. Lots of
novelists and poets have gone there. I went when I was very young. I
was 21. I wanted to write fiction. I started writing short stories. But I
got married when I graduated and had to support a family. So I started
writing for computer publications, technical publications. Then I got into
journalism. Not because I’d studied journalism, but as a way to make a
living, to write articles. I started writing articles about India. One of the
articles I wrote [was] for the British magazine called Granta7. It came out
in [19]97. When that came out, a publisher in India, Penguin India8, asked
if I wanted to turn it into a book for him. But the Indian publishers pay
very little of advance. So he spoke about my chapter to other publishers,
namely, one publisher in America, Sonny Mehta9, of Knopf10. Knopf is like

6 “The University of Iowa Writers’ Workshop was the first creative writing degree program in the
United States, and since its founding in 1936, the program has been home to thousands of remarkable
writers. The program claims among its graduates winners of virtually every major literary award,
including seventeen winners of the Pulitzer Prize (most recently Paul Harding in 2010), six recent
U.S. Poets Laureate, and numerous winners of the National Book Award, MacArthur Foundation
Fellowships, and other major honors”. Online source: https://writersworkshop.uiowa.edu/about,
accessed on 26/04/2019.
7 “Granta magazine was founded in 1889 by students at Cambridge University as The Granta, a
periodical of student politics, badinage and literary enterprise, named after the river that runs through
the town. In this original incarnation it published the work of writers like A.A. Milne, Michael Frayn,
Stevie Smith, Ted Hughes and Sylvia Plath. In 1979, Bill Buford transformed Granta from a student
publication to the literary quarterly it remains today”. Online source: https://granta.com/About/,
accessed on 25/03/2019.
8 “Granta magazine was founded in 1889 by students at Cambridge University as The Granta, a
periodical of student politics, badinage and literary enterprise, named after the river that runs through
the town. In this original incarnation it published the work of writers like A.A. Milne, Michael Frayn,
Stevie Smith, Ted Hughes and Sylvia Plath. In 1979, Bill Buford transformed Granta from a student
publication to the literary quarterly it remains today”. Online source: https://granta.com/About/,
accessed on 25/03/2019.
9 “Sonny Mehta has been Editor In Chief and Chairman of Knopf Publishing Group, a Division of
Random House, Inc. since February 2005. Mr. Mehta serves as a Member of Executive Committee at
Random House, Inc. and served as its Member of The Executive Board”. Online source: https://www.
bloomberg.com/research/stocks/private/person.asp?personId=21908321&privcapId=855562,
accessed on 25/02/2019.
10 “Alfred A. Knopf, Inc. is a New York publishing house that was founded by Alfred A. Knopf
Sr. and Blanche Knopf in 1915”. Online source: https://en.wikipedia.org/wiki/Alfred_A._
Knopf#CITEREFClaridge2016, accessed on 25/03/2019.
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the Companhia das Letras11 in America.There was a consortion of internet
publishers that commissioned a book on Bombay. At the same time, I had
200 pages of the novel I was writing. The novel is called Alphabet. I sold the
novel as well to all these publishers. They did a two-book deal. I was really
enjoying writing the novel and I thought that I would finish the novel then
I would go to Bombay and do the non-fiction book. But my American
editor, Sonny Mehta, he advised me to do the non-fiction book first. So I
moved to Bombay with my family. I thought I would get it done quickly.
I moved in [19]98, but it took me until 2003 to finish the whole thing.
It turned into this giant book. My book, the thing that you have here, is
only half of the manuscript. I turned in a manuscript of 1667 pages to my
editor. He stopped speaking to me for 9 months. When I wrote it I had
no idea what I was going to do. I went there and I knew that I wanted to
write it from a personal account of trying to go back home. Some of the
books I had in mind were Joseph Mitchell12, who was this great writer
for The New Yorker13, who wrote about New York; A. J. Liebling14 also a
local writer for The NewYorker, very funny; Ryszard Kapuściński15, a Polish
journalist; André Aciman16, who wrote a memoir about growing up in
Egypt, growing up Jewish in Egypt. Essentially I didn’t know what I would
do. I knew I would go and seek whoever I found interesting. At the time I
was in Bombay there was a war between these two gangs – the underworld
owns control with a lot of politics in Bombay. I found somebody who
11 “Companhia das Letras has the biggest market share of any publisher in Brazil according to Nielsen
BookScan, after publishing 5,000 titles across fiction and non-fiction”. Online source: https://
www.thebookseller.com/news/brazilian-publisher-schwarcz-honoured-lbf-lifetime-achievementaward-486971, accessed on 25/03/2019.
12 “Joseph Mitchell (1908-1996) was a journalist and New Yorker writer”. Online source: http://
archives.nypl.org/mss/23209#bioghist, accessed on 26/04/2019.
13 “In 1925, Harold Ross established The New Yorker as a lighthearted, Manhattan-centric magazine
– a ‘fifteen-cent comic paper,’ he called it. Today The New Yorker is considered by many to be the
most influential magazine in the world, renowned for its in-depth reporting, political and cultural
commentary, fiction, poetry, and humor. In addition to the weekly print magazine, The New Yorker
has become a daily digital destination for news and cultural coverage by its staff writers and other
contributors”. Online source: https://www.newyorker.com/about/us, accessed on 26/04/2019.
14 Abbott Joseph Liebling, who lived between 1904 and 1963, was an “American journalist, who
served as reporter and columnist for the New Yorker magazine from 1935-1963”. Online source:
http://rmc.library.cornell.edu/EAD/htmldocs/RMM04613.html, accessed on 26/04/2019.
15 Ryszard Kapuściński is among “Poland’s most prolific non-fiction writers, known for his incisive
and very personal accounts of political and social upheavals across the world. Born in Pińsk, (today
part of Belarus), in 1932, died in Warsaw on January 23, 2007”. Online source: https://web.archive.
org/web/20130609062127/http://www.culture.pl/web/english/resources-literature-full-page/-/
eo_event_asset_publisher/eAN5/content/ryszard-kapuscinski, accessed on 26/04/2019.
16 André Aciman, who was born in 1951, “is the author of the novels Harvard Square (2013), EightWhite
Nights (2010), and Call Me byYour Name (2007), the memoir Out of Egypt (1995), and two books of essays.
He is also the editor of The Proust Project (2004). He teaches comparative literature at the Graduate
Center of the City University of New York, where he directs the Writers’ Institute”. Online source:
https://www.whiting.org/awards/winners/andre-aciman#/, accessed on 26/04/2019.
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led me to the gangs and I could speak to people who were involved in
violence. And at the same time I also found people in the film industry, in
the police – all the people in the book – who were willing to speak. And
I wasn’t doing anything else. I wasn’t teaching, I wasn’t doing any other
kind of journalism. I was free to just roam around the city. For two and a
half year I just did that. I roamed around the city. And then I came back to
America. All the interviews, all the research I had done I organized it in
chapters and then, along with my editors, had to shape a book, that is, the
structure of the book. I had no models for this kind of book. As I discover
the city that was lost to me, I discover myself in a way. And at the end of
it I find that it’s possible for me to leave and go back to America, because
most of my family is in America, my children. When it came out it became
this kind of biography of a city. And since then there have been other books
like that about other cities. I know this because publishers tell me that. In
fact there was an article in The Guardian17 recently by Amit Chaudhuri18,
who’s written a book about Kolkata. He’d reviewed my book and his agent
told him, just after my book came out, to write a book like my book, but
about Kolkata. There’s someone who’s written a book of Johannesburg
which says, like, it’s like Maximum City, but for Johannesburg, another one
for Beijing and on and on.
I think that there’s a great deal of interesting cities worldwide now. And
people want to read about cities. There’s lots that’s written about cities by
urbanists, by sociologists, by historians, and there isn’t, until recently, this
kind of narrative non-fiction about cities. There are great novelists about
the cities: Dickens19, about London of course.
T: Balzac20.

17 “The Guardian, formerly (1821–1959) The Manchester Guardian, influential daily newspaper published
in London, generally considered one of the United Kingdom’s leading newspapers”. Online source:
https://www.britannica.com/topic/The-Guardian-British-newspaper, accessed on 09/04/2019.
18 Amit Chaudhuri, who was born in Calcutta, India, in 1962, “is professor of contemporary literature
at UEA and the author of five novels, the latest of which is The Immortals”. Online source: https://
www.theguardian.com/profile/amit-chaudhuri, accessed on 09/04/2019.
19 “Charles Dickens, in full Charles John Huffam Dickens, (born February 7, 1812, Portsmouth,
Hampshire, England – died June 9, 1870, Gad’s Hill, near Chatham, Kent), English novelist, generally
considered the greatest of the Victorian era. His many volumes include such works as A Christmas Carol,
David Copperfield, Bleak House, A Tale of Two Cities, Great Expectations, and Our Mutual Friend.” Online source:
https://www.britannica.com/biography/Charles-Dickens-British-novelist, accessed on 15/05/2019.
20 “Honoré de Balzac, original name Honoré Balssa, (born May 20, 1799, Tours, France – died
August 18, 1850, Paris), French literary artist who produced a vast number of novels and short stories
collectively called La Comédie humaine (The Human Comedy). He helped to establish the traditional form
of the novel and is generally considered to be one of the greatest novelists of all time”. Online source:
https://www.britannica.com/biography/Honore-de-Balzac, Accessed on 15/05/2019.
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SM: Balzac.
T: Joyce21.
SM: Yeah. There’s Naguib Mahfouz22 about Egypt. But this kind of nonfiction about cities is new. My book has a number of statistics about Bombay,
and analysis of architecture and urbanism. That’s why I was invited this
time to a gathering of architects23 who read very little fiction. But they
find my book useful in understanding the urbanization of slums in Bombay.
And they can learn lessons about what to do and what not to do in Rio. It’s
interesting the conferences and talks I get invited to. It’s everything from
anthropologists to sociologists, to urbanists, architects, film-makers…
T: And literature.
SM: And literature. Lots of literature.
T: Why this option for, besides writing about the city, writing
about yourself as well, about your own personal history?
SM: That’s the only way I know how to approach cities. I’m writing
about New York now24. It’s the same kind of mix of memoir, investigating
journalism, travelogue, and essays on urbanism. I can’t be objective about
cities. I only want to write about two cities, really: Bombay and New York.
And then I don’t want to write about any other city. I want to go back
to fiction. When I was writing about Bombay I thought it necessary to
21 “James Joyce, in full James Augustine Aloysius Joyce, (born February 2, 1882, Dublin, Ireland –
died January 13, 1941, Zürich, Switzerland), Irish novelist noted for his experimental use of language
and exploration of new literary methods in such large works of fiction as Ulysses (1922) and Finnegans
Wake (1939)”. Online source: https://www.britannica.com/biography/James-Joyce, accessed on
15/05/2019.
22 Egyptian novelist Naguib Mahfouz (1911 – 2006), Noble prize winner, was the author “of no fewer
than thirty novels, more than a hundred short stories, and more than two hundred articles. Half of
his novels have been made into films which have circulated throughout the Arabic-speaking world.
[…] his name is inevitably among the first mentioned in any literary discussion from Gibraltar to the
Gulf ”. Online source: https://www.nobelprize.org/prizes/literature/1988/mahfouz/biographical/,
accessed on 09/04/2019.
23 Mehta refers to the Seminar Q+50, organized by the Brazilian Institute of Architects (IAB) and
by the Brazilian Counsil of Architecture and Urbanism (CAU/BR). It took place in Rio de Janeiro
between 27/02/2013 and 01/03/2013. Mehta was one the keynote speaker on 28/02/2013. It is
possible to access the seminar program at http://www.iabrj.org.br/wp-content/uploads/2013/02/
folder-prog-2.pdf, accessed on 26/04/2019.
24 According to Mehta’s website, he is still “working on a nonfiction book about immigrants in
contemporary New York, for which he was awarded a Guggenheim fellowship”. Online source: http://
www.suketumehta.com/about, accessed on 26/04/2019.
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introduce myself to the reader first, so that you know who your spirit
guide is in Bombay. I say: ‘OK. Let me introduce myself to you. This is
who I am, where I was born, how I grew up, how I met my wife’. For
the first 50 pages what you read is: you get to know me, my personality,
my eccentricities. Then I take you by the hand into the worlds of Bombay.
So you know who you’re going with. You know my biases, you know that
it’s a particular perspective. I say very clearly there are many Bombays.
Into the writing of the book I wanted to find mine. So, it’s clear that
I’m not pronouncing any kind of judgement on Bombay or ‘This is the
definitive Bombay book’. This is my particular Bombay. And that works
on my readers. People who had no interest in Bombay will read my book
because they also want to go back to their childhoods. And it’s a chronicle
of a journey that one man takes into his past. I could not have written this
book if I hadn’t begun in fiction. There’s also a memoir aspect of it, very
important to my book. A woman named Katherine Boo25, who’s written a
very good book about the Bombay slums called Behind the Beautiful Forevers,
which might win the Pulitzer Prize this year…26 And she doesn’t have
herself in it at all. It’s just a very good study of people in the slums, in
one slum. Their lives. I respect that approach but I could never do that. If
I have a scene about someone talking, I have to let the reader know that
I wrote what I was feeling and what effect it had on me after I went back
home. I think, for narrative reasons, it gets the reader to identify with
the person. And then this very foreign city, Bombay, becomes a little less
foreign. Because these are issues that everyone else has. All literature is
about this, the particular becoming the universal. And the more points
of identification the reader has with the author, the more inward he’ll
become in the book.
T: In Maximum City you write that the west is “the direction of
the possible” (MEHTA, 2005, p. 122). Do you see the west, more
particularly, The USA, New York, as ‘the possible’ and what
would this possible be?
SM: When I say in my book ‘west was the direction of the possible’, it was
a general idea for Bombay, which still applies, that the west – [it] could be
25	Katherine Boo was “born August 12, 1964, native of Washington D.C., journalist and author known
for writing about the poor and disadvantaged”. Online source: https://lccn.loc.gov/n2011032232,
accessed on 09/04/2019.
26 Although Katherine Boo had already won a Pulitzer Prize for Public Service in 2000 (https://
www.pulitzer.org/winners/washington-post-notably-work-katherine-boo, accessed on 26/04/2019),
she did not win the Prize for Behind the Beautiful Forevers.
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The USA, could be England, could be France, could be Brazil – is where
there’s the possibility of making money, of economic and social freedom.
The city of Bombay was founded by people coming from the west, by the
Portuguese and the British. When we grew up they taught us the west as
this place where our dreams could be realized, if we moved there.
T: It’s also possible to read the following passage in Maximum
City: “the city I lost is retold into existence, through the telling
of its story” (MEHTA, 2005, p. 38). Do you think that narratives
have this power of recreating a city?
SM: Think about what happens when a migrant, let’s say, from the village,
from Bahia, he comes to São Paulo for the first time, then he goes back to
some village in the North and he is telling all his neighbours and his friends
about São Paulo, he’s telling them about Paulista [Avenue]27, he’s talking to
them about, you know, the brothels, he’s talking about the tall buildings…
He’s talking about how the people are. All of it is story-telling. There is an
actual São Paulo and then there is a São Paulo of stories, which is spread
all around Brazil. Similarly with Bombay: there’s a real, physical Bombay
and then there is the narrative Bombay. In my book, when I just went
around and collected all these stories, there is now this book, that is called
Maximum City, which now became an unofficial nickname for Bombay. It’s
like they call Rio ‘villa maravillosa’…
T: Cidade maravilhosa.
SM: Cidade…
T: Big Apple.
SM: Yeah, Big Apple, Exactly. Bombay is now the Maximum City. It’s
become this way of understanding the city. People read about Bombay
through my book, people who’d never been to Bombay and then they write
to me about these characters. It’s become this other thing, this myth of the
city. By myth I mean it not in the sense of lie, but another incarnation,
a literally narrative incarnation. But I’ve noticed that everyone who was
27 “Paulista Avenue is the principal financial, economic and cultural center of São Paulo. It runs between the edges of the Center-South and West zones of the city and has many corporate offices, consulates,
hotels, banks, educational and cultural centers, bookstores, several hospitals, cinemas, theaters, bars
and restaurants”. Online source: https://blog.scielo.org/en/2013/07/31/paulista-avenue-more-than120-years-the-avenue-at-the-heart-of-sao-paulo/#.XN8SFqRv-00, Accessed on 17/05/2019.
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in Bombay kept their sanity through narrative, through the story-telling
about it. They explained the city to people back home and to each other
and to themselves in this kind of continuous story-telling. The data is hard
to find in Bombay, numbers. New York also has a magic component to it.
But you can find all these details, sets of data, and numbers… And, so, the
stories have a kind of solid kind of consistency. In Bombay, each Bombay
had their own narrative, their own myth of it.
T: And how do you feel having coined a new nickname for
Bombay?
SM: Great. I mean, I noticed that Bombay didn’t really have a nickname.
And people like this sense of expansiveness. My book is by no means just
all praise about the city. At one point I say ‘This fucking city should be
bombed from the air’. Its maximum is everything, the good and the bad
qualities. Like the ultimate urban experience. That’s what I was trying to
convey and I think they really get that.
T: At a certain point you write about homeless people and that
homelessness is a condition. However, ‘home’ may refer to the
place where you live, like the house where you live, and the
city where you live…
SM: It’s not just dwelling. There’s ‘dwelling’, which is the physical
structure in which you live, and there’s ‘homeless’. ‘Homeless’ could be
an existential condition. You could have many dwellings but you have this
lack of a sense of home, where your home belongs to, which city you
belong to. It’s a sense of belonging to a physical place and then there is
the act of having a physical structure, literally a roof. So, there are many
meanings of this word ‘homeless’ and I exploit some of them.
T: Do you think that diasporic subjects who live in transit are,
in a sense, homeless?
SM: Well, we either have no home or too many homes. And too many
homes can also put you in a sense of homelessness. I have a home in
New York and when I go to Bombay I can stay in Bombay. I now have
been coming to São Paulo increasingly, to London. Hitler had a term for
Jews, was ‘rootless cosmopolites’. And he says this with contempt. But,
so many of us increasingly in the world belong to this category: we are
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cosmopolitan, we live almost exclusively in cities, and we are rootless. We
could transport us tomorrow and go to Rome and we would live pretty
much the same as we do in São Paulo or Bombay. When I go to the cities I
have my coffee, I write, I might have a good Indian lunch wherever I am,
whatever city, and I could find the ingredients, I go out, I meet friends, I go
to museums, I have a French wine, or a German beer, an Italian meal. And
this could be constant all around the world. The daily routines of my day
remain constant wherever I am. And it’s possible now to have this sense of
this global urban shifting class of not just rich but also poor people, who
have to go to this city or that city for jobs, migrate legally or illegally.
T: And do you see this as something positive?
SM: I think so. I mean, certainly it can produce this ‘citizen of the country
of longing’. Belonging is for constancy. I look at people who have spent
all their lives in one city with a kind of longing. Like: ‘What would it have
been like if I stayed in Kolkata all my life?’. I can’t even imagine. And,
then, when I look at them, sometimes, I envy their tremendous sense
of belonging to one place. As they envy me, my confidence in living all
around the planet. But, increasingly I feel that people will not have the
choice of staying in one place all their lives. That mobility is survival.
T:There’s a passage in Maximum City in which you argue that you
“have never believed in boundaries or patriotism” (MEHTA,
2005, p. 231). In the case of India, you claim that “These
boundaries are British-made boundaries” (MEHTA, 2005, p.
231). However, when you write about the cinema in Hindi you
refer to it the following way: “Here is our national language;
here is our common song” (MEHTA, 2005, p. 352). How do you
relate these two perspectives?
SM: When I said ‘common’ and ‘national’, it’s actually not just Indians.
It’s also Pakistanis, Bangladeshis, Sri Lankans, Nepalis, and also, I’ve been
finding, Uzbeks, Greeks. Of course it’s concentrated in India. Certainly in
India and in Pakistan. I went to Pakistan, I wrote this article for National
Geographic on Bollywood. I found that 99% of the movies in a Pakistani
DVD shop are Indian. The country that is supposed to be our greatest
enemy is also singing this national song.
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T: A song sung in Hindi28.
SM: What you call Bollywood is the Bombay film industry. And it’s all
in Hindi. There’s also significant Tamil29 film industry in the South. It’s
in the Tamil language30, but that doesn’t translate for much. Except, for
some strange reason, in Japan, where Tamil movies, and particularly one
Indian actor named Rajinikanth31, he is like a god in Japan. But it’s slightly
different from the Bollywood films that are a global phenomenon and they
are all in Hindi.
T: In Maximum City, one of the film directors you talk to says that
to work in the Bollywood industry you had to speak English.
The films, however, are not in English.
SM: No. Everyone speaks English in the top films, for the A films, the
big budgets films. They’ve all gone to good colleges, either in India or
abroad. They’ve come back and they are making Hindi language films.
But the script conferences… there would be a little bit of Hindi thrown
in, but most of it would be in English. And, yeah, it’s a strange thing.
Because that’s again the one language that can unite someone coming from
the south, and north, and the east, and the west. They wouldn’t be able
to understand each other’s languages, the Indian languages. They could
understand Hindi, but the younger generation particularly is all English.
T:When you write about cinema, you define it as “our flashlight
into the darkest part of ourselves” (MEHTA, 2005, p. 348). Do
you think that, like the cinema, your book could be a flashlight
into the darkest parts of Bombay?

28 “An Indic language of northern India, derived from Sanskrit and written in the Devanagari script. It
is the fourth most widely spoken language in the world, with more than 250 million people speaking it
as their first language”. Online source: https://en.oxforddictionaries.com/definition/hindi, accessed
on 17/05/2019.
29 “A member of a people inhabiting parts of southern India and Sri Lanka.” Online source: https://
en.oxforddictionaries.com/definition/tamil, accessed on 17/05/2019.
30 “A Dravidian language spoken by Tamils in southern India, Sri Lanka, and elsewhere. The language
is more than 2,000 years old”. Online source: https://en.oxforddictionaries.com/definition/tamil,
accessed on 17/05/2019.
31 “Rajnikanth, also spelled Rajnikant, original name Shivaji Rao Gaikwad, (born December 12, 1950,
Bangalore, Mysore [now Bengaluru, Karnataka], India), Indian actor whose unique mannerisms and
stylized line delivery made him one of the leading stars of Tamil cinema”. Online source: https://www.
britannica.com/biography/Rajnikanth, accessed on 17/05/2019.
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SM: Most of us never get to see another person kill someone else, or have
sex with someone else. [The cinema] it’s a voyeuristic media. We get to
see things that we otherwise never would. So, yes. I lot of people read my
book for voyeuristic purposes. They want to see the underworld inside a
brothel in Bombay. They want to speak to a hitman. They’re curious about
Eros and Thanatos. And I don’t mind at all if my book is read by voyeurs,
because I also read books for voyeuristic [reasons]. I think it’s OK to begin
with the sensational to say ‘Come with me and I’m gonna introduce you
to people who kill other people and they tell you how they shot it. And
there’s all this blood in my book, and there’s sex, as well. And I’m gonna
introduce you to beautiful women who dance... and this book has stuff
about their sex life’. Someone gets interested for the wrong reasons. But
then I go deeper in the life of the bar dancer, I go into her family, and her
father comes back, and the slums he grew up. With the hitman I speak
about very mundane things that are not sensationalistic at all: how they
would do the bathroom, or their relationship with their parents.
What I want to do is begin with the reader’s basest instincts. Instincts that
make us watch telenovelas or read a tabloid, which is a universal human
instinct. I think all these great writers did that. Dickens did that, Balzac did
that, Borges32 did that. They often wrote about the underworld, the great
hidden stream of the city. The people living on the margins.
In my original draft I had also a lot of stuff about the middle class and
whatnot, which my editor cut out. And I have some stuff here about people
who are not on the margins. Just regular people trying to make a living,
like Girish33 and his family working their way up in the slums. But the bias
is towards these people living on the margins, people living on the edge.
Because I come from this very bourgeois family and I became personally
fascinated by these people who were willing to open their lives to me. And
I found this strange sort of identification. The more I got to know them,
the less the differences between us and them. Like the prostitutes, and the
killers, and the cops. I found that in most ways they were like me or you
or any reader. And I wanted to get to that point of identification where the
extreme became familiar.
T: You also write about how you had problems at school, about
how your childhood in Bombay wasn’t particularly happy.
32 “Jorge Luis Borges, (born August 24, 1899, Buenos Aires, Argentina – died June 14, 1986, Geneva,
Switzerland), Argentine poet, essayist, and short-story writer whose works have become classics of
20th-century world literature”. Online source: https://www.britannica.com/biography/Jorge-LuisBorges, accessed on 17/05/2019.
33 One of the characters Mehta gets acquainted with in Maximum City.
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SM: No.
T: And when you write about the school there’s this feeling of
uneasiness. You refer to your “ghost time” (MEHTA, 2005, p. 443).
SM: Yeah. The ghost time. Bhoot kaal.
T: Could you talk a little bit about it?
SM: In Gujarati34, which is my language, the name for the past, the past
tense is ‘bhoot kaal’, which literally means ‘the ghost time’.This time which
isn’t here, it’s not the present, it’s not present, but it’s not disappeared
either. It lingers like ghosts.
T: What about your childhood? Why wasn’t it that happy?
SM: Oh, why wasn’t it happy? It was a brutal childhood. I went to very
bad schools. And the teachers hit me. In Bombay, particularly, they hit me.
In America they didn’t hit me, but the other students were viciously racist.
I was one of the first minorities in my school. I had almost no friends. I was
scared all the time. My childhood was filled with this violence on the side
of violence. And then there was this enormous shift when I was 14. Just
when I was getting used to my school, getting used to my environment in
Bombay, started to enjoy, I had friends, my family moves and took me into
school. It was the nearest catholic school, where there was an atmosphere
of anti-intellectualism. It was a white enclave in Queens35, which had been
surrounded by all these immigrants. And then I was the representative of
all these other immigrant communities: for the Irish, and the Polish, and
the German, and the Italian, Catholics, for me, and then later, my other
non-Catholic friends, as the enemy. It was mostly about school. I was very,
very unhappy at school. I was bullied through much of my childhood.
T: It called my attention because most of the times you refer to
the past it’s like something positive. But when you write about
school…
34 The term Gujarati may refer to “the Indo-Aryan language of Gujarat and neighboring regions in
northwestern India” or to “a member of a people chiefly of Gujarat speaking the Gujarati language”.
Online source: https://www.merriam-webster.com/dictionary/Gujarati, accessed on 17/05/2019.
35 “Queens is the easternmost and largest in area of the five boroughs of New York City, geographically
adjacent to the borough of Brooklyn at the western end of Long Island”. Online source: https://www.
ny.gov/counties/queens, accessed on 17/05/2019.
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SM: There’s a personal childhood and then the childhood of the city, right?
The city was a much better place when I was growing up, but my life was
not. My life is definitely better now.
T: In Maximum City, the poet you talk to, Banbbanji36, he sees
Mumbai as a source for his poetry, for his art. You do as well,
don’t you? And, in a sense, you establish a connection with him.
SM: Yes. Exactly. I think of all my characters I feel closest to him. Because
he was this 17-year-old kid all wide-eyed about the city…What he wanted
to do was ridiculous: live on the streets of Bombay and write poetry. His
poor parents were worried sick about him. But I found myself, I saw a
younger me in him. And I found that we were both engaged in the same
ridiculous enterprise: to try to create the city of narrative. In his case,
in poetry, and in my case, in non-fiction, in prose. As we went around, I
became fascinated by not just circumstances of his life, how he found food,
but [by] his perceptions about the city. Because they were fresh and new.
And then he would start giving me advice. He said ‘You should call your
doctors’, ‘You should write about these people’. It became this almost
collegial exchange of views among two authors. And this is what I meant
by saying you can find the most extreme characters. I had this nice big flat,
and I was already married, and the two kids, and had been published, and
had this publisher’s commission me. And this complete kid… But we had
this in common. I found this identification with him as I did with almost all
of the other characters. I think that’s very important, because you could
judge many of the people that I met. I very consciously kept my judgements
to myself. Even about the cops, and the hitmen, even when I didn’t like
them. I don’t really talk about that in the book, because I don’t believe
it’s my position to judge them. I think it’s up to the reader to judge. There
were some people I liked less than others. Others I downright hated. But
I found enough of myself in most all of them. But I think it’s very hard to
write about someone that you truly despise, because why would you want
to spend so much time with someone that you really hate? What a waste of
your time. With Babbanji I found this very simple thing that connected us,
that we were both in love with the city. The city was a muse for both of us.
T: There’s a passage in Maximum City in which you argue that
“The human spirit has not caught up to speed at which things
change in cities. We began as a village species; we have not
36 One of the characters Mehta gets acquainted with in Maximum City.
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readjusted to city life” (MEHTA, 2005, p. 510-511). How do you
think life in these huge cities affect human psyche?
SM: That’s the basis of my inquiry. In my more recent essays I talk a lot
about this. For most of our history as a species, we lived, as we started
living, in communities, as this agrarian species. Our sense of time is the
cycle of the seasons, it’s not the i-phone. We get to know the people
we grow up with in the village, we marry them, and we die with them.
We know the same group of people all our lives. Now I might be with
someone here on the next table, have a conversation with them, it could
be a big conversation. For an hour. And then never see them again. Vanish.
Our lives are composed of these transitory encounters. The people who
actually mean something to us they grow up, they drift away, they go
to other cities. And, increasingly, in the large cities like New York there
are people who live alone in all senses of the word. There is almost no
interaction with people beyond the transactions, buying and selling. This
kind of culture of the city is new. But it’s now increasingly a norm in the
world.
The city is the biggest phenomenon of our time, through which you look at
everything. It’s urbanization. For the first time in the history of the world
more people live in cities than in villages. And there’s a stampede to the
cities. In Brazil you have been urbanized for a while now. But it happened
very quickly. In 20 years it went from 85% rural to 85% urban. Many of
the tensions that you have in the favelas and all are because of this. Because
people who come into the big cities still live the kind of village sense of
living. There’s this desperate need to form communities in the big cities.
That’s what the slums are all about. Even here, you call it ‘comunidade’.
When you study a city, it’s all about the formation or the attempt of the
formation of that community.
T: The networks.
SM: The networks, yeah. These urban pathologies, like crime, can be
explained as a failure to form communities.
T: By the end of the book, you write that India and the Indian
civilization developed “the most exquisite consideration of the
interior life” (MEHTA, 2005, p. 539).What exactly do you mean?
SM: Other civilizations looked not to science, but to technology. The
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Portuguese in how to build by their ships, the British in how to build by
their canons to fire at people, the French with chemistry. Indians focus
on questions of the spirit. All the Indian religions, not only Hinduism37,
but also Islam38, when it came to India, became a Sufi39 religion about
the inner life and communication with God. The caste system40 which is
really an examination of community, our relationship with other people,
the hierarchies of order, social order, the correct way to behave towards
one’s elders, the purpose and meaning of life. Even the Indian peasant,
after he works all day, in the evening he goes to the village temple and
listens to The Epics. There are two great epics, the Ramayana41 and the
Mahabharata42. They’re like the Iliad43 and the Odyssey44. Through the lives
of the people in the epics he will consider his own life, what it lacks...
All of Indian philosophy is directed towards this. Like the chapter I have
about the Jains45, that goes to it. These diamond merchants, these very
bourgeois people... I can’t imagine a group of five software engineers in
Silicon Valley46 all suddenly becoming monks and nuns.
37 “Hinduism, major world religion originating on the Indian subcontinent and comprising several and
varied systems of philosophy, belief, and ritual”. Online source: https://www.britannica.com/topic/
Hinduism, accessed on 17/05/2019.
38 “Islam, major world religion promulgated by the Prophet Muhammad in Arabia in the 7th century
CE”. Online source: https://www.britannica.com/topic/Islam, accessed on 17/05/2019.
39 The term Sufi refers to “an Islamic religious group that tries to become united with God by living
a simple life and by praying and meditating”. Online source: https://dictionary.cambridge.org/
dictionary/english/sufi, accessed on 17/05/2019.
40 The caste system “divides Hindus into rigid hierarchical groups based on their karma (work) and
dharma (the Hindi word for religion, but here it means duty) is generally accepted to be more than
3,000 years old”. Online source: https://www.bbc.com/news/world-asia-india-35650616, accessed
on 17/05/2019.
41 “Ramayana, (Sanskrit: ‘Rama’s Journey’) shorter of the two great epic poems of India, the other
being the Mahabharata (‘Great Epic of the Bharata Dynasty’). The Ramayana was composed in Sanskrit,
probably not before 300 bce, by the poet Valmiki and in its present form consists of some 24,000
couplets divided into seven books”. Online source: https://www.britannica.com/topic/RamayanaIndian-epic, accessed on 17/05/2019.
42 “Mahabharata, (Sanskrit: ‘Great Epic of the Bharata Dynasty’) one of the two Sanskrit epic poems of
ancient India (the other being the Ramayana). The Mahabharata is an important source of information on
the development of Hinduism between 400 BCE and 200 CE and is regarded by Hindus as both a text
about dharma (Hindu moral law) and a history (itihasa, literally ‘that’s what happened’). Online source:
https://www.britannica.com/topic/Mahabharata, accessed on 17/05/2019.
43 “Iliad, epic poem in 24 books traditionally attributed to the ancient Greek poet Homer. It takes
the Trojan War as its subject, though the Greek warrior Achilles is its primary focus”. Online source:
https://www.britannica.com/topic/Iliad-epic-poem-by-Homer, accessed on 17/05/2019.
44 “Odyssey, epic poem in 24 books traditionally attributed to the ancient Greek poet Homer. The
poem is the story of Odysseus, king of Ithaca, who wanders for 10 years (although the action of the
poem covers only the final six weeks) trying to get home after the Trojan War”. Online source: https://
www.britannica.com/topic/Odyssey-epic-by-Homer, accessed on 17/05/2019.
45 Jains are adherents to Jainism, which is an “Indian religion teaching a path to spiritual purity and
enlightenment through disciplined nonviolence (ahimsa, literally “noninjury”) to all living creatures”.
Online source: https://www.britannica.com/topic/Jainism, accessed on 17/05/2019.
46 “Silicon Valley, industrial region around the southern shores of San Francisco Bay, California, U.S.,
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In Bombay it’s unusual, but it’s not unheard of. There are many people
that do this. And it goes encouraged by the community. There were some
doubts, but even the community of other diamond merchants saw this
as a great and noble pursuit and wish they could do this themselves. This
is why India could not become a colonial power, or could not sail their
ships, could not provide food for its people, because our focus of inquiry,
of philosophical and intellectual inquiry was inward, rather than outward.
T: This idea of an exam of interior life you associate with this
study of the spirit, right? It’s not related to the theories of
Freud47 and this kind of study of inner life.
SM: No, that’s a very different kind. You know, the Freudian study of
the inner life is about post-unhappiness, which is not very important to
Indians, or it’s defined differently. For us it’s about Moksha48, which can
come through good works. Basically, the idea is to escape the cycle of life
and death and to merge with the eternal. That is, there is a greater truth
beyond our every-day life and you don’t need to get rid of your sexual
hang-ups. It isn’t really the most important thing, or having a better sex
life, or being happy. It’s ephemeral. The ultimate happiness is in releasing
our spirit from a sense of individuality and merging in, and understanding
our sense of oneness with everyone. The end of my book is this sense, this
glimpse that I feel that all of these people are my flesh and my spirit.
T: Could you comment on the heritage from the British colonial
times in India?
SM: Well, they gave us language, the railways, the justice system. There
were many good things they gave to us. I think it could be argued that they
with its intellectual centre at Palo Alto, home of Stanford University […]. Its name is derived from
the dense concentration of electronics and computer companies that sprang up there since the mid20th century, silicon being the base material of the semiconductors employed in computer circuits”.
Online source: https://www.britannica.com/place/Silicon-Valley-region-California, accessed on
17/05/2019.
47 “Sigmund Freud, (born May 6, 1856, Freiberg, Moravia, Austrian Empire [now Příbor, Czech
Republic] – died September 23, 1939, London, England), Austrian neurologist, founder of
psychoanalysis”. Online source: https://www.britannica.com/biography/Sigmund-Freud, accessed on
17/05/2019.
48 “Moksha, also spelled mokṣa, also called mukti, in Indian philosophy and religion, liberation from
the cycle of death and rebirth (samsara). Derived from the Sanskrit word muc (‘to free’), the term moksha
literally means freedom from samsara. This concept of liberation or release is shared by a wide spectrum
of religious traditions, including Hinduism, Buddhism, and Jainism”. Online source: https://www.
britannica.com/topic/moksha-Indian-religion, accessed on 17/05/2019.
[revista Desenredos - ISSN 2175-3903- ano XII - número 32 - Teresina - PI - março 2020]

141

were a better colonial power than the Portuguese in Goa49.The Portuguese,
when in Goa, they killed everyone who would not convert to Catholicism.
The British basically weren’t so much interested in saving souls, they just
wanted money. At the same time, if you look at Indian industry before
and after the British, the British definitely kept held back Indian industry
because they wanted India to produce their raw materials and the industries
could be in Britain. Many of our problems can be attributed to the British.
Like the police. I talk about the police torture. There are all these British
laws, which still are on the books, about sedition, about the powers of the
police. In many ways the power structure of the country, of the penal code,
still is a colonial power. It’s meant not to be a democratic power structure,
but the laws are meant to protect an alien country and its administration
from a hostile local force.
T: Could you comment on this passage from an article of yours
published in Newsweek: “Each immigrant is an epic in the
making. Enticed here by the founding myth of the city, he’s
seeking to escape from history, personal and political”50?
SM: We all have a personal history and a political history. In Brazil, you
would have your personal history of growing up in Rio, your family, etc.And
then there’s the political history of the dictatorship51, the pacifications52,
49 “Goa is the classic example of Portuguese rule in India. Conquered and annexed from local tribes
in 1510, the city of Goa became a major strategic port city for the Portuguese traders. Its location on
the western coast of India made it a quasi-halfway point for the long journey from Western Europe to
Eastern Asia […].The influence of the Portuguese in Goa was so heavy that the state of Goa actually
remained a colony of Portugal until it was invaded and annexed by India in 1961”. Online source: http://
hum54-15.omeka.fas.harvard.edu/exhibits/show/portuguese-india/goa-and-mumbai, accessed on
17/05/2019.
50 This passage is taken from the article “In NYC, Suketu Mehta Sees that Immigration Works”.
Available online at: https://www.newsweek.com/nycsuketu-mehta-sees-immigration-works-67543,
accessed on 13/04/2019.
51 According to Marcos Napolitano, in Brazil, “between 1964 and 1985, the military was in direct
command of the state, imposing indirectly elected generals as president.After overthrowing the reformist
center-left government of João Goulart on March 31, 1964, the military installed a tutelary authoritarian
regime to control civil society and the political system, serving as a political model for similar regimes
in Latin America during the Cold War”. Online source: https://oxfordre.com/latinamericanhistory/
view/10.1093/acrefore/9780199366439.001.0001/acrefore-9780199366439-e-413, accessed on
17/05/2019.
52 According to Robson Rodrigues, the so-called process of ‘pacification’ was set into motion in Rio de
Janeiro “through the installation of the UPPs [Pacifying Police Units] in areas under the control of violent
armed groups. It began in 2008 with the occupation by the Military Police of the favela Santa Marta,
in Botafogo, in the southern zone of Rio. The following year it would become the state’s first UPP.
[…] the idea was that the police would remain and integrate with the local community: a completely
unprecedented approach”. Online source: https://www.stabilityjournal.org/articles/10.5334/sta.
dt/, accessed on 17/05/2019.
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hyper-inflation53, whatever. We all have two layers of history that we are
struggling to escape from. And the people who come to NewYork, like my
family, could be fleeing from a dictatorship, like the soviet Jews54, or could
just want to make more money, like my father. He had no political problem
with India, but he had a sort of a personal thing. He wasn’t making very
much money in India. There are people who have both kinds of history.
And maybe one of the reasons my father wasn’t making much money in
India was because of the kind of socialist structure of the country55 that
hated businessmen like him in Kolkata. And a sort of political party also
played a role in his personal business.That’s what I mean. I see the struggle
and migration all over the world, whether it’s a village to city, or a country
to another, as the impetus, if they need, to escape history, personal and
political.
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