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Apresentação
Os Organizadores
O livro que apresentamos agora traz discussões fundamentais para a
compreensão não apenas do mundo em que vivemos, mas, também, da possibilidade
de análise sobre como a escrita pode ser compreendida como um ato ético. Assim,
os vários textos aqui dispostos demonstram, em suas mais variadas formas, como
escrever pode ser um ato de resistência frente ao mundo que por vezes se torna tão
sombrio.
São textos diversos, resultantes do Seminário Literatura e Filosofia
organizado pelo Professor Ricardo Timm de Souza, na PUCRS, no primeiro semestre
de 2021. Dessa forma, podemos verificar no texto que abre o volume, um ensaio à
maneira de Benjamin, cujo tema é o próprio pensador do início do século XX.
Passando, depois, por artigos que tratam das noções de verdade até análises sobre
Beckett, Vargas Llosa, Sally Rooney, Virginia Wolff até chegarmos a uma análise
sobre o “empedramento” da linguagem.
Para finalizar, há uma série de textos ficcionais que, em suas entrelinhas,
demonstram as discussões teóricas apresentadas nos ensaios anteriores. Eles
demonstram como a narrativa é, de fato, o ato ético que tanto comentamos e nosso
seminário.
Agora os leitores têm em mãos essa obra, que esperamos que os ajudem a
pensar e repensar esses tempos que, como bem classificou Hannah Arendt,
podemos chamar de sombrios. Talvez, com as discussões alcançando os mais
variados espaços – esse é um dos nossos objetivos também – haja luz!
Boa leitura!
Os organizadores, As organizadoras.

1. Um rastro ético de pólvora: 13 teses com a escrita transgressora de Walter
Benjamin

https://doi.org/10.36592/9786581110727-01

Pablo Vinícius Dias Siqueira
I
Para Walter Benjamin o filósofo, se ético, é sempre um transgressor.
II
Ao elaborar uma escrita filosófica transgressora, Benjamin subverte as normoses, os
sistemas, as objetividades, os métodos em torno da escrita e do conceito.
Contramétodo: Benjamin brinca de tensionar antíteses, anticategorias, antiobjetivos
e abre passagens entre ensaios, tratados, fragmentos, críticas, teses e mesmo
ficções filosóficas que se atravessam e se encontram. E que se transgridem. O
filósofo, para Benjamin, precisa transgredir, eticamente, formas pré-estabelecidas de
escrita para elaborar a filosofia que lhe cabe. Isso implica em transgredir não apenas
as formas tradicionais da escrita, mas justamente as próprias formas. Os graus de
uma obra filosófica, considerados por Benjamin, evidenciam a complexidade máxima
de uma escrita transgressora. “Graus da elaboração da obra: pensamento – estilo –
escrita”.1 O que nos leva a questão: a principal forma benjaminiana de escrita não é
o tratado, o fragmento, a tese. É a transgressão.
III
Com Benjamin a escrita é, antes de tudo, uma categoria ética. Por essa razão,
ensaios, tratados, fragmentos, críticas e teses não são apenas categorias de texto
filosófico – são campos de ação! Para esse filósofo em fuga pensar e escrever são,

1

BENJAMIN, 2013, p. 28.
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sobretudo, formas de resistência. Resistir é transgredir. É nesse sentido que
Benjamin transgrediu o seu não-lugar ou o que Adorno chamou de lugar enfeitiçado.
Benjamin transgrediu o não-lugar que ocupa na teoria crítica e na Escola de Frankfurt
com as inúmeras inadequações trilhadas pelo caminho: a começar por Origem do
drama trágico alemão que provocou “a habitual suspeita acadêmica em relação a
tudo que não seja garantidamente medíocre”.2 Benjamin também transgrediu o nãolugar de crítico literário, de pesquisador, de marxista, de escritor e, claro, de filósofo
– entre tantos outros não-lugares com os quais Benjamin buscou uma relação de
pertencimento radical, obtendo, no-lugar, a seca recusa dos enquadramentos.
IV
Benjamin enfrenta os limites da própria escrita. Nas veias da escrita benjaminiana
correm as seguintes questões: o que estamos escrevendo uns aos outros? Como me
torno o escritor que sou? Como escrever junto? A escrita filosófica exige
comunicação, transmissão, exige dialogicidade. Em seu método, a escrita de
Benjamin sempre implica em um outro, um receptor, um leitor que também elabora
os sentidos do texto ao rememorá-lo e revitalizá-lo. Benjamin não está interessando
em simplesmente distinguir ou amalgamar as formas literárias da filosofia3 ou as
formas filosóficas da literatura. Para ele, escrever é ultrapassar o mero uso da escrita
quando se trata de elaborar o pensamento filosófico em sua dimensão textual. “A
fala conquista o pensamento, mas a escrita domina-o”. 4 Mas Benjamin também
transgride a dimensão do domínio e busca superá-la, por assim dizer, em seus
paradigmas theuthológicos. O que a escrita tem de fármaco, de ciência e de
mitopoiética

5

– em outras palavras, os princípios de tradição, linguagem,

comunicação, preservação, sentido, transmissividade, ficção, factualidade e
argumentação – é manuseado por Benjamin como passagens para caminhos
desafiadores e conhecimentos singulares.

2

ARENDT, 2008, p. 173.
GAGNEBIN, 2006, p. 204.
4
BENJAMIN, 2013, p. 28.
5
PEREIRA, 2012, p. 298.
3
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V
Ao eleger a transgressão como leitmotiv de sua obra não é de se estranhar que
Benjamin não seja considerado um filósofo da ética, tradicionalmente.6 No entanto,
a obra benjaminiana se erige com temas e problemas que fazem morada no “coração
da ética”.7 Assim, faz muito mais sentido pensar que “a obra é a máscara mortuária
da sua concepção”.8 Junto disso, é certo que esse coração se abriga e se agita em
um corpo, um corpo-palavra, um corpo de texto, “um corpus bem nutrido de carnes”,9
um corpo que é capaz, inclusive, de transgredir a própria vida em nome da liberdade
de pensamento. Mas não sem antes transgredir os sentidos nefastos.
VI
Há uma persistência benjaminiana em movimentar certos lugares em que a ética foi
fixada. “A técnica do crítico em treze teses”, é um exemplo disso. Com esse texto,
Benjamin faz migrar a contundência ética para um lugar de irreverência sem perder
de vista a questão ação/transgressão, ao contrário, ele deixa sentir bem a gravidade
que é transgredir. “A autêntica polêmica ocupa-se de um livro de forma tão delicada
quanto um canibal cozinha a um bebê”. 10 Logo em seguida, com “Número 13”,
Benjamin salienta a relação intrínseca entre ética e corpo e coloca em cena a
carnalidade, o erotismo, o desejo e o sexo como elementos filosóficos legítimos
(tanto quanto a vida sexual dos filósofos, algo que, platonicamente, convém não
falar). “Olhando os livros e as prostitutas não nos apercebemos de como cada minuto
lhes é precioso. Mas quando lidamos com eles mais de perto, começamos por notar
como têm pressa. Contam o tempo conosco à medida que nos afundamos neles”.11
Transgressão é pensar o corpo e o conhecimento como formas de prazer relacionais.
“Os livros e as prostitutas podem ser levados para a cama”.12 Benjamin abandona as
6

SELIGMANN-SILVA, 2010, p. 55.
SELIGMANN-SILVA, 2010, p. 56.
8
BENJAMIN, 2013, p. 28.
9
BENJAMIN, 2013, p. 31.
10
BENJAMIN, 2013, p. 29.
11
BENJAMIN, 2013, p. 31.
12
BENJAMIN, 2013, p. 31.
7
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dicotomias entre corpo e pensamento e se deita nos lençóis da ética com essas duas
putas, filosofia e literatura, e faz da transgressão uma prática prazerosa de encontro
com as diferenças, com o outro e com um conhecimento que inclui o riso, a audácia,
a matéria, a mulher.
VII
Walter Benjamin é um filósofo-escritor atento aos conteúdos desprezados, aos
pudores e às sistematicidades da filosofia. Nesse sentido, os textos de Benjamin, em
especial os textos que aproximam filosofia e literatura, estimulam ações reflexivas
voltadas para a desobediência e encorajam a transgressão, a indocilidade, a
insubordinação. Não se trata, portanto, de mera teimosia, contrariedade pura e
infantil, rebeldia sem causa (embora a filosofia siga domesticada e carente de agito).
A proximidade entre filosofia e literatura coloca em cena a chance de agir da maneira
cada vez mais subversiva, cada vez mais incondicionada, porém, de maneira cada
vez mais autônoma e mais selvagem.13 Benjamin se arrisca no campo do indecidível
– pensamento e ação, filosofia e literatura, história e cultura –, e faz vibrar os
aspectos ético-políticos de questões estéticas diretamente ligadas à literatura, à
ficção, à poesia e à arte. Inclusive, Benjamin afirma que “na obra de arte a lei da forma
é decisiva” 14 – pois é o grau da lei que definirá a intensidade da transgressão. A
escrita de Benjamin é o ponto-de-fuga dos elementos e conceitos mais intensos de
sua filosofia. Foi sobretudo com a escrita que Benjamin estabeleceu uma relação de
autocrítica com as linhas de pensamento vigentes em seu tempo, 15 desmanchou
fronteiras acadêmicas e intelectuais, enfrentou hierarquias conceituais e abriu
caminhos para experiências formais tão subjetivas quanto transgressoras.
VIII
Na obra benjaminiana a questão da apresentação (Darstellung)16 do texto filosófico
13

DIAS SIQUEIRA, 2019, p. 30.
BENJAMIN, 2013, p. 29.
15
TIBURI, 2003, p. 146.
16
GAGNEBIN, 2014, p. 64.
14
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ocupa um lugar de destaque e também de crise indissociável das práticas críticas do
incomum projeto filosófico de Benjamin. Nesse sentido, não seria possível – e nem
seria filosoficamente proveitoso – defender um sistema ou um plano determinado
com o qual a escrita filosófica – e com ela o próprio pensamento – seja igualmente
definida e limitada. Por essa razão Origem do drama trágico alemão e Rua de mão
única – Infância berlinense: 1900 são textos tão diferentes: por que são
transgressores. Inclusive, são transgressores em relação a si mesmos. Para
Benjamin, a forma de apresentação do texto filosófico cria relações com o exercício
e a performance filosófica, pois diz respeito a ações reflexivas. No caso de Benjamin,
esse agir começa na escrita e, de maneira transgressora, volta para mundo – ou
contra o mundo – na forma de escrita mesmo, na forma de texto. Mas essa escrita
também provoca e sustenta procedimentos críticos, posicionamentos subversivos,
posturas insubmissas. Entrar em contato com a filosofia de Benjamin é entrar em
contato com a ação de desafiar, de desobedecer, de se arriscar. De transgredir.
IX
Benjamin coloca a ética como uma reflexão sobre os dramas do que fazer e como
fazer em relação ao pensamento e à escrita dentro da vida íntima e dentro da vida
cotidiana de quem ousa escrever seja filosofia, literatura, crítica. Dessa maneira, faz
da experiência pessoal uma experiência política17 e faz da reflexão sobre a ação –
uma ação reflexiva cuja prática (pensar/escrever) desperta e alimenta ações que
exigem transgressão. “Preencha os momentos de falta de inspiração passando a
limpo o que já escreveu. Entretanto, a inspiração despertará”.18 Da mesma maneira
que tenciona o pessoal e o político, Benjamin cria uma interseção metateórica entre
pensamento, estilo e escrita no limiar da ética. “O pensamento mata a inspiração, o
estilo aprisiona o pensamento, a escrita recompensa o estilo”.19 Esse mesmo tipo de
questão comparece, por exemplo, em “Treze teses contra os snobes”, onde a arte é
o contraponto para uma crítica à autoridade, à morosidade e à burocracia,

17

HANISCH, 1969, p. 01.
BENJAMIN, 2013, p. 28.
19
BENJAMIN, 2013, p. 28.
18
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institucionalizadas (dentro e fora do campo filosófico). Afirmações como “o primitivo
exprime-se por documentos”,20 “nenhum documento é, enquanto tal, obra de arte”21
e “o público é educado perante os documentos” 22 formam a crítica que Benjamin
lança para transgredir as formalidades do poder.
X
A escrita filosófica de Benjamin é composta por uma ampla crítica literária que inclui
uma metacrítica filosófica. Os conceitos e a diversidade que caracterizam as formas
textuais benjaminianas nascem dessa tensão crítica. Afinal, “só quem é capaz de
destruir é capaz de criticar”.

23

Linguagem nomeadora é também linguagem

transgressora. Benjamim envolve os textos com uma epiderme ética que, logo no
primeiro contato, provoca no leitor um sentimento de perda. O leitor precisa se
perguntar como agir diante desse texto. E, ao mesmo tempo, compreender que se
auto interrogar, e seguir pelo caminho da dúvida, muitas vezes é a melhor maneira
de agir diante de um livro de Benjamin, diante do livro da vida, diante do livro do
mundo. A exposição do pensamento benjaminiano é forma e problematização da
forma. Para expor ou apresentar o pensamento filosófico pela via da escrita,
Benjamin precisa transgredir normas e sistemas prévios – o que resulta em uma
“ética do escrever”,24 afinal, “escrever é um ato ético por excelência”.25
XI
Tanto quanto é possível falar de Benjamim, “escritor revolucionário”, 26 também é
possível falar, com ética, de Benjamin – filósofo transgressor.

20

BENJAMIN, 2013, p. 29.
BENJAMIN, 2013, p. 29.
22
BENJAMIN, 2013, p. 29.
23
BENJAMIN, 2013, p. 30.
24
SOUZA, 2018, p. 55.
25
SOUZA, 2018, p. 59.
26
BUCK-MORSS, 2005, p. 78.
21
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XII
As relações entre literatura e filosofia são relações de poder. Mas são também
relações políticas? Relações democráticas? Relações éticas? É preciso questionar de
que maneira Benjamin lida com a literatura. O que o pensamento benjaminiano faz
com a literatura? Hannah Arendt talvez tenha sido a primeira a perceber, de maneira
justa, a importância de tais questões para Benjamin. No ensaio “Walter Benjamin
(1892-1940), Arendt identifica os procedimentos benjaminianos de escrita, e de
conceito, e reconhece um elemento em especial na escrita de Benjamin, um elemento
transgressor, que sempre perturbou a filosofia, e mais ainda aos filósofos: a poesia.
Para Arendt, Benjamin, “entendia a linguagem como um fenômeno essencialmente
poético”. 27 Benjamin considera intensamente as formas escritas do pensamento
filosófico tanto quanto considera transgredir essas mesmas formas. E, para Arendt,
essa transgressão se realiza porque era constitutivo de Benjamin “o dom de pensar
poeticamente”.28 Pensar poeticamente, escrever transgressoramente, elaborar uma
crítica literária afectiva, criacional, desenhada com uma alteridade desobediente. E,
com essas práticas, fazer filosofia. Portanto, não é prioridade de Benjamin, enquanto
filósofo, a própria filosofia. Outra transgressão. A filosofia compõe, sem dúvida, o
principal conjunto de ações privilegiadas por Benjamin, porém, ele sempre
desautoriza a filosofia enquanto sistema conceitual e prático primordial. Benjamim
nunca localiza a filosofia no centro das questões, mas ao lado. Ao lado das artes, da
história, da crítica literária. Para Benjamin, a filosofia não dialoga sobre, mas, sim,
dialoga com. Essa postura evidencia não apenas um estilo transgressor, mas o
caráter transgressor de Walter Benjamin cuja maior transgressão foi viver
poeticamente.
XIII
Toda transgressão filosófica acende um rastro ético de pólvora.

27
28

ARENDT, 2008, 183.
ARENDT, 2008, p. 122.
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2. A verdade: sem notas de rodapé

https://doi.org/10.36592/9786581110727-02

Luís Francisco Fianco Dias1
Marilei Golfe Milan2
Introdução
A verdade. Nós amamos a verdade, essa capacidade para as ciências, para o
amor, para a política ou para a arte. Entre tantos adjetivos, o caráter suscitador da
pureza nela contido, esclarece, é inegável e surpreendente. As crianças acreditam em
fadas do dente, contos clássicos e no idoso de barbas brancas que entrega presentes
pelas chaminés e, quando na idade adulta, contam as histórias de sua tradição
familiar, ao pé do fogo de chão ou no ambiente aquecido, e troçam das peripécias
engraçadas de tão tenra idade. Quanto mais absurda, mais gargalhadas, aos
tapinhas nas costas e olhares cúmplices as verdades da infância acalentam e
confortam a vida, deixam um ardor nas róseas maçãs; mas, e os adultos, quais as
verdades que os acalentarão no entardecer da vida? As de infantes ou as que serão
construídas depois do letramento? A possibilidade de acreditar em meias-verdades
ou contrariedades é possível?
A tradição garante a proteção das verdades familiares e a pluralidade de
crenças. O tempo nos apresenta o crer na palavra dada e na experiência, que é
estranhamente construída ao longo dos séculos, e a verdade é a mais histórica de
todas. A totalidade deste maravilhoso processo é a recordação, que não está presa
em uma garrafa jogada no mar revolto dos pensamentos e imaginações ou que
pretende levantar barreiras de proteção, mas que constitui o nosso mundo e pode
aniquilar ou expandir, pois elas se sucedem e recompensam quem a constrói.

O pensamento depurado como herança

1
2
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A antiguidade nos apresenta a herança histórica sem se preocupar com as
fontes. O pretenso esquecimento das notas ou do abismo, que separa a concepção
da antiguidade e da modernidade, em relação aos registros, nunca são pelos
mesmos motivos que o necessário álibi, apenas comprovam a credibilidade. O
mundo contemporâneo resulta de um acúmulo de saberes que arrancou, na maioria
das vezes, o ser humano das malhas da natureza. A formação da racionalidade que
recebeu o investimento e a credulidade da cultura, e do qual tanto nos orgulhamos,
ainda que nem todas foram belas e assertivas conclusões, não deixou de exercer o
excesso e a bestialidade. Ainda que houve tantas conquistas, a angústia – essa dor
sem nome – se elabora e vive, prende ao princípio nesse contínuo processo de
humanização que é a ponte da transformação. Poucos são livres de caos, vive-se
acuado, e nesse se constrói a civilização mesmo que as rachaduras irreversíveis das
expectativas façam novas configurações nas sociedades, a geração de novos
acordos é próxima da nulidade, pois precisamos de uma nova relação com o
pensamento. Então, como um meio de obter crédito, a contemporaneidade questiona
e referencia, atravanca de citações e desacredita no tempo que, encarregado
sozinho, ainda que por um imenso labirinto, transmite aos predecessores uma
tradição: a verdade. Há um tempo imemorial que separa a nossa concepção de uma
outra concepção, que foi a concepção dos historiadores da Antiguidade e se firmou
no tempo, “a verdade histórica era uma vulgata que consagra o acordo dos espíritos
ao longo dos séculos: esse acordo sanciona a verdade, assim como sanciona a
reputação dos escritores considerados clássicos”. (VEYNE, 1984, p.16).
Os juristas escrevem e fornecem as referências que dispunham nos
documentos. Os antigos presumiam a verdade saída da boca dos antecessores, a
esses creditavam ter falado a verdade até que o primeiro tivesse sido contemporâneo
do próprio acontecimento, isso se fazia tradição e estava lá. Eis tudo! A história não
se elabora a partir de fontes, ela nasce da tradição, nem se faz através de uma
autoridade imerecida, mas “estas manifestações de espírito crítico não constituem
um aparelho de provas e de variantes que sustentariam todo seu texto, à maneira do
aparelho de referências que cobre o rodapé de todas as nossas páginas: são
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unicamente passagens desesperadas ou duvidosas, detalhes suspeitos”. (VEYNE,
1984, p.19).
A modernidade propõe investigações e suposições ao leitor, já os antigos se
limitavam à informação e a consideravam um ofício deles, que não permitia deixar a
preocupação de descobrir a que se destinava contribuir na sociedade, tal informação.
O ofício da literatura não é de causa e efeito, mas comporta diversas relações, que
nem sempre fechado o livro, se deixa de acreditar. A literatura é um tapete mágico
que nos transporta de uma verdade a outra, e essa analogia permite encontrar
sentido nas verdades da antiguidade e da modernidade. A mitologia responde por
um vasto quadro de literatura popular, sobretudo oral, e esse sabor muito popular
contempla as narrativas de princesas raptadas, às vezes torturadas, e salvas por
heróis cavalheiros. Esses textos contêm esnobismo, sexo, sadismo e aventuras que
encantavam o povo. Os mundos lendários eram cruamente verdadeiros, no sentido
de que não se duvidava deles, mas não se acreditava neles como se acredita nas
realidades que nos circundam, pois naqueles tempos de “antes” das gerações
heroicas, onde os deuses se misturavam aos humanos eram secretamente
heterogêneos aos nossos. Os deuses eram colocados no céu pelos antigos
pensadores ocidentais, e no tempo mítico o mundo era belo demais para ser
empírico, era de grandiosa nobreza ainda que flutuasse entre a admiração e a
incredulidade. (VEYNE, 1984, p. 29).
O mito contém uma alegoria elegantemente ligada ao herói vencedor, mas que
fazendo uma alusão à pessoa e mantendo familiarmente a crença no mundo mítico,
eleva o mortal a uma particular dignidade. Os saberes, assim como a história de cada
clã, povo, comunidade, polis, ou reserva, não são lineares ou planos, eles são em
circular rede, constantemente interligados e abastecidos por uma natural simbiose e
tecendo, com a potencialidade de cada momento, as escrituras da herança. Os heróis
dificilmente poderiam triunfar sem ajuda de uma divindade, no entanto, a herança
cultural mítica nos parece tão verdadeira, que choramos enquanto lemos, embora o
programa de encantamento sendo tão plausível, tão real na aparência e com extrema
sofisticação, ajuizadamente formamos o pensamento de discernimento, no entanto,
desmentimos com um balançar de cabeça e não acreditamos mais.
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O potencial destrutivo do alcance das não-verdades nas sociedades
contemporâneas em todas as dimensões sociais e afetivas cala, surpreende e desvia
sinuosamente da verdade precisa. O pensamento contemporâneo, na sua
simplicidade, credita valores que, distorcidos, emergem como idolatria, esses se
certificam da tortuosidade e desencaminham para uma inegável degeneração da
palavra. As ideias outrora honestas e firmes “tomam formas cambiantes, elevam-se
em sua platitude, metamorfoseiam-se em seu contrário, projetam tentáculos
hipnóticos, traduzem-se em linguagens simplórias, muitas de sua própria invenção”
(SOUZA, 2020, p.11). Então, nesse contexto que se insinuam invalidam a verdade e
propõem “no objetivo maior de nivelar todas as culturas e sociedades em seu mais
baixo nível para poder vender o que ninguém necessita: transformar a argúcia em
capricho perigoso” (SOUZA, 2020, p.11).
O tempo das verdades espelhadas
As verdades, antes privilegiadas, se fazem menores quando a linguagem
pretensa de inversão torna o homem servo da imagem e das aparências, essa
significada de ilusão escraviza o mais justo e sensato, que abolido de sua inteligência
passa a viver na pretensão da magia e torna-se um autômato utópico e constrangido
no campo da percepção, reproduzindo um simulacro ardil onde as violências se
combinarão e o destruirão. Souza (2020), diz que a aparência não é senão um jogo
de espelhos que se refletem mutuamente, mas que não são senão imagens falsas,
pois a verdade, aquela que Schopenhauer descreveu tão bem “a verdade não
depende de nenhum favor ou desfavor e não precisa pedir autorização a ninguém;
ela se mantém sobre os próprios pés, o tempo é seu conterrâneo, sua força é
irresistível, sua vida, indestrutível” (SOUZA, 2020, p.13). Essa verdade se sente em
um espaço que não cabe, e retira-se, dando lugar a um enganador e disfarçado
conteúdo que não é senão um vazio tentado a permanecer como magia ou
fetichismo, esses levam o homem a posição de condenação e queda que finda,
ridicularizado por tal fraqueza.
A ferocidade da violenta servidão idolátrica enclausura o pensamento,
aparenta sofisticação, mas é precária, seus alicerces são sustentados por crenças
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vulgares que escondem a verdade. O sucesso fingido e disfarçado de sutilezas e
poder, massifica as estratégias que confundem, no entanto, compõem a marcha para
a desmoralização daquilo que é mais sagrado, e desacredita, os fundamentos da
herança ancestral. É preciso enxertar conceitos fundamentais para a vida, para o
pensamento vivo daquele que fala e também do que escuta, esse pensar é nossa
dignidade porque nos permite vencer as agruras da ilusão e, se afirmando as aflições,
se invertem também as direções das forças que levam às difíceis jornadas. A escuta
humana tem o respeito sem soberba daquilo que se levanta no interior do homem,
um entusiasmo que coloca e toma o divino e o mortal dentro do mesmo ser que junto
aos seus sabe sem dizer, sente sem ferir e cria o lançar-se, para servir, respeitando
os antepassados e os que virão. Embora a modalidade de crença mais difundida,
segundo Veyne (1984), seja aquela em que se acredita na fé de outrem, não vemos
tudo o que acreditamos, mas o suporte e empreendimento de alguém nos sustenta
em nossas reflexões, nos faz construir um repertório de verdades não escritas e
seguras que se levantam em nosso peito e forjam as nossas decisões. Os privilégios
verdadeiros, que repetimos ao lado das especulações, emergem em segredos bem
guardados que só se revelariam quando a chave tomar o lugar de um enigma e
cuidadosamente se desfaça e claramente retire o véu que prepara as soluções para
tranquilamente entregarmos, embora, somente a quem acalente e apresente
seguridade a tamanho feito, profunda psiqué, sem sombras de provas e sem
atrevimentos.
Profetismo e idolatria não são sinônimos, no entanto, quando emergem
investiduras, o sem sentido passa a agregar valores de importância enganadora que
simulam ilusão e levam à ira dos povos. A tentação da interpretação desmedida,
condena a verdade a se encolher de medo diante de quem a ataca e, injustamente,
credita no tempo um olhar à peculiar herança social, tende ao escárnio dos pilares
que sustentam a evolução, construção e reconstrução das sociedades. A pauta da
maestria

nas

vaidades,

principalmente,

monetárias

assumem

promessas

enganadoras, a vida das nações se reveste de verdades que não são nossas, não são
possíveis, exigem sacrifícios que não se aplicam aos racionais.
A retórica prontamente designa idolatrar o sem-sentido, ridiculariza a beleza
da vida e do mundo natural, que alheio às notas explicativas segue seu curso divino,
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e joga com a loucura, leva à decadência, aborrece e transfigura aquilo que tão
majestosamente foi construído. A integridade da postura da verdade requer ouvir o
sentido da literatura, uma combinação de entrega e sagacidade porque o contrário é
recheado de tentação de imediatismo, estupidez e insanidade. A ancestralidade é
mediadora, contribui com a imensa sabedoria forjada no tempo, e tem por herança a
subtração da penúria e o alerta aos bens necessários para a vida. Originalidade e
respeito são concepções de enriquecimento intelectual que adentra no pensamento
contemporâneo e proclama que, mesmo frágil, a verdade levanta, enquanto o inverso,
abate.
Envolvendo a literatura de verdade em magia de ilusão, se vende a verdade, o
tumulto enigmático é formado, se tira, consequentemente, o crédito da humanidade.
A vida passa a se resumir no receber e passar adiante o que é absoluto e o que é
raso, em uma rotina sem significado ou consequência que nada cria a não ser
encanto de pobreza de percepção, sem escapatória aos pobres mortais. A verdade
se empedra, segundo Souza (2020), na pretensão de idolatria, o palavrório é
mecânico e escapa ao sentido, é mera conversa vazia. O monólogo repetido é obvio
da incapacidade de raciocínio lógico e propõe ao ouvinte renunciar sua fala por medo,
diante de uma língua que não chega a lugar nenhum, apenas é em si mesma um
clichê subterrâneo e sem memória, portanto indigno de luta. A ingênua credulidade
idolátrica é hesitante e arriscada, se recusa a pronunciar e admitir responsabilidade.
A verdade coexiste pacífica no interior do interessado, reina sem governar e não faz
alianças ofensivas. É preciso separar o joio do trigo, ou seja, as verdades e as
idolatrias, seguir o que de mais nobre impulsiona a civilidade é o melhor caminho e
está além da comovente intencional plantada que tem por destino o extermínio
dissimulado e genocida.
Eternamente aguardada, a esperança de melhores tempos, já que os
imemoriais nortearam o caminho, segue o curso em fragmentos de verdades ouvidos
e posteriormente juntados para formar a voz de uma nação que então, sim, proclama
a verdade na sua inteireza. As verdades se recusam a atrofiar, e para Veyne (1984),
“elas estão impressas no tempo”, nas constelações, nas crenças, “elas não precisam
de notas”, simplesmente o são. O juízo dos mortais configura insano em meio ao
caos que parece uma verdade, a vida não atrofia jamais, pois em sua senda tem o

Luís Francisco Fianco Dias; Marilei Golfe Milan | 25

testemunho impresso em caráter e coração e não esmorece diante do horror. Os
jargões e os gritos já não assustam e a dureza não resistirá, diante do olhar
respeitoso que sabemos dirigir ao brilho justo do histórico sem paranoias.
A totalidade do verdadeiro sentido é sagrada e refinada demais para ser
jogada ao vento dos insanos, mas é no seio com sereno hálito que se acalenta e se
faz perdurar para os que virão. A melodia da loucura não planta pois sabe que a
colheita é obrigatória, enquanto as notas da história se deixam tocar e bailam na
confecção de um pano de fundo que dignifica os que talharam na aridez pela
dignidade humana. Souza (2020), ao escrever sobre a “doença da morte”, insinua que
o leitor pode ser conduzido “às sombras indefinidas dos tempos de nossos tempos”
e nisso reside a impossibilidade de escapar à errância destituída de sentido,
originária de uma falha que condena o mortal a uma solidão definitiva, que não
escolhera, e impede tanto que viva quanto que morra. Então podemos entender que
o que vai nos acalentar na madureza da vida será um ataúde despido de incertezas
e ingenuidades de saberes. Lucaks (2009), em sua teoria confirma dizendo que em
grandes momentos, bastante raros, que geralmente são em momentos que
antecedem a morte consciente, que se abrem ao mortal em realidade de
vislumbramento de sentido da vida. O autor continua, que toda a vida pregressa
submerge no nada diante dessa vivência, então os erros, os conflitos e os
sofrimentos são inessenciais e rasteiros, somente os caminhos rumo à vida viva são
franqueados à alma, esses sim prodigalizam a felicidade decisiva de morrer de
imediato abandonado ao momento que cabe aos grandes homens, os que realmente
foram capazes de viver sua vivência.
Cabe também refletir em Souza (2020), sobre a culpa a ser evitada, seja essa
apurada de responsabilidade ou de saudosismos, ainda que o selo do limbo seja um
paradoxo imortal, o pecado de uma verdade desviada é a solidão que assusta e se
entrega ao abandono, e nesse é incapaz de morrer.
A restituição da verdade
Na nobreza e na grandeza, a fertilidade da verdade importa muito, ainda que
seja precária, como são todas as perspectivas. Nessa restituição que tenta redefinir
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a situação do homem, e se revela no esforço de assimilar as trevas impenetráveis,
pois os homens possuem alma entre objetos sem alma e são capazes de, ainda que
na intemporalidade circular, voltar sobre si mesmo. O tempo linear se apaga pois o
passado individual e também o passado da humanidade se interpenetram numa
unidade sem fenda, mas a expressão formal pede continuidade do tempo e de novos
recompostos com essencial de absoluto que vive por trás da aparência que vemos.
Walter Benjamin quando fez considerações sobre a obra de Nikolai Leskov, em 1936,
diz em seu texto, que era cada vez mais raro encontrar pessoas que sabem contar
alguma coisa, que o embaraço se generaliza quando alguém em um grupo pede uma
história, como se a faculdade de trocar experiências estivesse adormecida ou
retirada. O autor sugere também que a experiência caiu e continuará caindo pois as
alterações que nunca pareceram possíveis estavam acontecendo. Ainda que a
experiência que se transmite oralmente é a fonte de todos os que contam histórias,
ainda que os que contam viajem ou permaneçam em suas terras como marinheiros
ou camponeses, o saber que vem de longe e que é confiado, precisa das narrativas,
em todas as dimensões históricas. As narrativas trazem em si a sua utilidade,
embora na contemporaneidade o autor percebeu que a arte de contar se aproximava
do fim, pois o lado épico da verdade, que é a sabedoria, estava se extinguindo.
Algumas histórias guardam tanta verdade que são semelhantes as sementes
fechadas hermeticamente nas câmaras das pirâmides durante milênios, mas ainda
conservam seu poder de germinar. As verdades contadas encontram lugares nas
memórias dos ouvintes, estejam eles onde estiverem, e juntando-se às experiências
dos ouvintes reestruturam a que virá. Então ao final da vida, quando as imagens de
si, em sequência, se põem em movimento e se encontram com quem as viveu, mostra
todo o valor do divino. A recordação é a tradição em cadeia que transmite os
acontecimentos de geração em geração, para que esses se alegrem às histórias e
encontrem herdeiros no sentido da vida se permitindo ao estatuto de experiências
sem barreiras. A magia disso tudo é libertadora e indica sua cumplicidade com o ser
humano, tanto no soar das verdades em inteireza quanto no reconciliar o que se foi
e o que virá.
Souza (2020) diz que “toda a verdade é uma obra – uma obra de arte
verdadeira”. A originalidade é a vontade de verdade em toda a inteireza e, é tão

Luís Francisco Fianco Dias; Marilei Golfe Milan | 27

constitutiva que uma vez enraizada na consciência, se externaliza de algum modo e
por direito, é de coragem extrema e na completude é a melhor das manifestações.
Meias-verdades não acalentam ou realizam, levam a contrariedades e possibilitam
arriscadas dissimulações até que, ou somente, os inocentes dentes de leite
denunciem um rei nu diante da multidão que, medíocre, se calou.
Considerações finais
Logo, para não sibilar viver longamente sem sentido, é ponderado se constituir
de verdades, para que as possíveis patologias ou limitações do fim da juventude
sejam acolhidas com ventos de esperança que sopram para longe as angústias do
destino. O entardecer glorioso da vida requer uma silhueta que não pode ser vazia,
para morrer é preciso ter vivido, é preciso ter conteúdo denso, impresso nas areias
do tempo que não se esquecem e não explicam em rodapés da essencialidade, pois
cada minuto de vida importa. Muito! Os ornamentos da vida pautada na verdade
colhem os louros, enquanto aos idólatras cabe o que não é um bem que se preze e,
diante disso, aflora a culpa da extrema solidão que é, talvez, mais despertadora de
horrores que a própria morte. A condição de culpa por não ter vivido escarnece o sem
sentido, embora move-se à deriva, onde a brisa de apagamento sopra para o
esquecimento e a solidão do destino de um intelecto adoecido.
Repensar a condições de verdade na história da vida de cada um e suas
implicações é indispensável para que a herança familiar seja de recordações
altruístas, dos que se vão e dos que permanecem, desses para enxertar sabedoria
nas edificações da jornada.
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3. Diálogo entre o desejo sexual e de morte nas personagens crianças de
Llosa e Guimarães
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Jéssica Klimaczewski1
Manoela Nascimento Souza2
“Talvez ela tivesse sonhado em fazer a alguém a confidência de
todas essas coisas. Mas como relatar uma angústia indizível, que
muda de aspecto com as nuvens, que roda em turbilhão como o
vento? Faltavam-lhe as palavras, a ocasião, a habilidade”
Gustave Flaubert3

Introdução
É cabível uma breve abordagem sobre a concepção da escrita deste trabalho
na forma como será apresentado. As linhas subsequentes são resultado de uma
proposta realizada no formato de diálogo que teve como objetivo a divulgação nas
redes sociais e estendeu-se na realização desta escrita efetiva. Em um primeiro
momento, o diálogo entre as acadêmicas Jéssica e Manoela ocorreu com a
socialização de um fragmento do conto Renato, meu amor (1979) de Josué
Guimarães (1921-1986) divulgado na página do Facebook da Semana Estadual do
Livro e do Incentivo à Leitura4 (2021). E seguindo a ideia do diálogo objetivamos a
concretização dessa escrita na mesma estrutura, onde, propomos uma análise dos
personagens infantis Renato do conto supracitado, e do personagem, também
impactante, Alfonso, da obra Elogio da madrasta (2012) de Mario Vargas Llosa
(1936). Na ideia de organizar uma coerência em relação ao que foi feito
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anteriormente, diálogo entre as pensadoras e diálogo entre os personagens, dando
continuidade a partir da análise dos textos que será feita imediatamente. Fugiremos
aos padrões de escrita acadêmica, mas procuraremos seguir fiéis à análise.
Desenvolvimento
Jéssica K. - A escrita literária é cheia de influências e de confluências. E não é à toa
que o autor Josué Guimarães (1921-1986) constrói em sua obra a significância de
temáticas sensíveis que rompem com as expectativas dos leitores, e, inspiram um
novo pensamento em relação ao ser e a sociedade. Essa quebra da expectativa fica
clara no trágico conto Renato, meu amor (1979), que será abordado no decorrer deste
trabalho. O conto encontra-se na obra Cavalo Cego (1979). Outro autor capaz de
romper com os horizontes de expectativas de seus leitores é Mario Vargas Llosa
(1936), e a construção do texto Elogio da madrasta (2012) expõe muito bem essa
ruptura. Portanto no desejo em revelar correspondência entre os autores
analisaremos a relação dos personagens Renato e Alfonso através dos sentimentos
infantis considerados socialmente subversivos, como as características de
psicopatia e sexualidade. Isso se dará por meio das obras: Serial Killer: Louco ou
Cruel? (2002) de Ilana Casoy (1960), e, A civilização do espetáculo: Uma radiografia
do nosso tempo e da nossa cultura (2013) de Mario Vargas Llosa (1936). Mas afinal,
como essas caracterizações de psicopatia e sexualidade acontecem?
Manoela S. - Resumidamente, o conto Renato, meu amor retrata a história de um
menino um tanto quanto diferente. Uma criança, descrita aos olhos de sua avó,
Donana, muito querida que cumpria meticulosamente todas as suas tarefas em sua
casa e na escola. O menino era religioso e cuidava atentamente da sua avó, a única
pessoa com quem convivia na casa. Porém, aos poucos a avó começa a não se sentir
bem, Renatinho, muito preocupado pedia regularmente e extensamente os sintomas
que a avó sentia e solicitava que continuasse sempre a tomar seus remédios.
Surpreendemo-nos quando, a avó encontra um pacotinho com uma substância até
então desconhecida em suas roupas, e na preocupação desconcertante de Donana.
O médico foi chamado e Donana insistiu em passar seus últimos dias em casa.
Renatinho demonstrou tristeza com a morte da avó e como ainda era uma criança,
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necessitava de cuidados, por isso, sua tia Cidinha foi morar com ele. Cidinha
rapidamente adoece e tem os mesmos sintomas que Donana. O comportamento
preocupado do menino se repete. Ele procura saber das queixas da tia, questiona se
a mesma continua a tomar seus remédios, e sugere à ida ao médico, exatamente a
mesma cena que assistimos anteriormente. Outrossim, em um dado momento a tia
descobre uma substância em um pacotinho nas coisas do menino. Até então, nós,
leitores, recusamos a aceitação de que Renatinho envenenou aquelas que o querem
tão bem, nos recusamos a aceitar que ele deixou o veneno à mostra e que manipulou
as vítimas ao ponto de deixá-las imóveis à espera de suas mortes. O poder exercido
pelo menino, a sujeição e aceitação das vítimas ao não operarem uma salvação
estremece nós leitores e executa uma desconstrução em todo um ideário infantil do
qual a família tradicional não está pronta para se desfazer. Entretanto, por que
sentimos tamanho pavor em sequer pensar em uma criança com indícios
psicopatas? Como caracterizar a repetição de comportamento de Renatinho e a
sequência das vítimas? Seria ele um serial killer?
Jéssica K. - Os questionamentos propostos por Manoela são relevantes, pois no
texto de Llosa também encontramos um personagem infantil intrigante. Um outro
menino com características peculiares que chegam a se identificar com as
características de Renato. Essa identificação ocorre devido à idade, pois trata-se de
duas crianças, e, além disso, pela tipificação dos personagens, onde são
evidenciados traços desejosos de morte em Renato e sexo em Alfonso. Na história
de Llosa o personagem é Alfonso, que recebe o apelido carinhoso de Fonchito. Todo
o decorrer da trama passa na perspectiva de um erotismo desproporcional, aos olhos
sociais, retidos em uma criança.
Resumindo a história, Elogio da madrasta (2012) aborda a relação de dona
Lucrécia (madrasta), Don Rigoberto (pai) e Alfonso (filho). Inicialmente é retratado
um casal feliz em todos os sentidos, mas principalmente o sexual. Até o momento
em que a criança Alfonso começa a alimentar certos desejos eróticos pela madrasta,
que culmina na expulsão de dona Lucrécia da casa de Don Rigoberto, e,
consequentemente, na separação do casal. Com a leitura do texto depreendemos
que a ideia da madrasta corrompendo a criança é falsa e que todo o ocorrido é uma
grande artimanha de Fonchito para separar o casal. Remetendo a Alfonso um certo
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grau de manipulação em que o desejo sexual expresso na personagem criança choca
os leitores, e mais que isso, colide com o pensamento pré-estabelecido sobre a
“ingenuidade” infantil. Isso pois é esperado que uma criança não possua tais desejos
ou características de manipulação.
Manoela S. - A manipulação é um fato que une nossos personagens, pois os dois
possuem grande poder, no caso de Fonchito sobre sua madrasta e no caso de
Renatinho sobre suas vítimas. Esse poder pode ser entendido como uma fantasia,
um desejo interno nos sujeitos que operam dentro deles a necessidade de exercer
soberania sobre o outro. Com relação a isso temos em Souza (2020, p. 7-8) que a
razão ardilosa “depende de sua simultânea habilidade em escamotear tanto suas
razões reais quanto suas reais finalidades, ou seja, em escamotear a realidade:
existe, em suma, para esconder a verdade”. Em Renatinho encontramos essa
preocupação em dissimular a verdade, até certo ponto que o personagem passa a
deixar evidente a sua intenção de morte. Através do comportamento repetitivo de
Renato, com o envenenamento e o jogo mental sobre as vítimas, podemos considerálo, sim, como um ‘pequeno’ serial killer.
Para o serial killer, a fantasia provê sua necessidade de controle da situação. Em
homicídios seriais, o assassinato aumenta a sensação de controle do criminoso
sobre a sua vítima. Ele estabelece um comportamento que demonstra, sem
sombra de dúvida, que está no controle (CASOY, 2002, p. 19).

Apontando para esse jogo mental e manipulador, pensemos novamente em
Alfonso.
Jéssica K. - No caso do personagem de Llosa, o desejo sexual de Fonchito é
subversivo para nós leitores, não só por ele ser uma criança, mas também, por
alimentar o desejo pela madrasta que seria sua segunda mãe. Fazendo referência
com a história do mundo e com a história dos pesquisadores sociais, desde Édipo
Rei (427 a. c.) acompanhamos as relações incestuosas como trágicas e infelizes,
porém, em estudos antropológicos observamos que essas relações impossíveis são,
em verdade, códigos sociais. Nas palavras de Margaret Mead (1901-1978),
ilustramos melhor o que foi observado:
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Sua própria mãe
Sua própria irmã
Seus próprios porcos
Seus próprios inhames que você juntou
Você não pode comer.
A mãe dos outros
A irmã dos outros
Os porcos dos outros
Os inhames dos outros que eles juntaram
Você pode comer (MEAD, 2000, p. 100).

Assim, entramos em uma grande questão sobre o que é permissivo e o que
não é permissivo na sociedade, além de indagar sobre nossos próprios códigos
sociais sem antes mesmo termos pensado a respeito deles. É claro que, Margaret
Mead, na obra em questão: Sexo e temperamento (2000) publicada originalmente em
1935, refere-se a organizações sociais de um período já muito diferente do que
habitamos, porém, é interessante destacarmos estudos anteriores para refletirmos 5
sobre o presente. Aos estudos presentes, ressaltamos que para Llosa:
O erotismo não só tem a função positiva e enobrecedora de embelezar o prazer
físico e abrir um amplo leque de sugestões e possibilidades que permitam aos
seres humanos satisfazer seus desejos e fantasias como é também uma
atividade que traz à superfície aqueles fantasmas escondidos na irracionalidade
que são de índole destrutiva e mortífera. Freud os chamou de pulsão tanática,
que disputa com o instinto vital e criativo – o Eros – a condição humana.
Entregues a si mesmos, sem freio algum, aqueles monstros do inconsciente que

5

O trecho citado de Margaret Mead refere-se sobre a circulação de mulheres nas Ilhas Trobriand
(campo estudado antes por Bronislaw Malinowski), onde cada família cultivava inhames, mas o
inhame que a família pode comer não é o mesmo que eles produzem. Na época da colheita os inhames
são mandados para a família da irmã. Lévi-Strauss contribui aqui com As Estruturas Elementares do
Parentesco (1955) sobre as questões do incesto e do presente. No fragmento de Mead, entendemos
o termo “comer” como relações sexuais e o tabu do incesto consiste em não poder se relacionar com
sua irmã, por exemplo. Sobre a questão do presente na circulação de mulheres, entendendo-as como
férteis e assim presenteá-las como os inhames (Lévi-Strauss constrói uma teoria explícita da
opressão sexual). As mulheres eram os presentes mais valorosos, e o tabu do incesto neste caso é
compreendido como forma de assegurar a relação entre as famílias e os grupos. A relação desta troca
de mulheres não é apenas de reciprocidade, mas também de parentesco.
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afloram na vida sexual e pedem direito de cidadania poderiam acarretar uma
violência vertiginosa (como a que banha de sangue e cadáveres os romances do
marquês de Sade) e até o desaparecimento da espécie. Por isso, o erotismo não
só encontra na proibição um estímulo voluptuoso, como também um limite, com
cuja violação ele se transforma em sofrimento e morte (2013, p. 98-99).

Manoela S. - Nesse caso, sentimos medo de Renatinho, mas compaixão pelas
vítimas no momento de consciência do crime. O medo é o perigo, e a compaixão é a
experiência do perigo alheio, medo e compaixão são paralelos. Só há compaixão
frente à injustiça. A emoção é um processo de identificação, a tragédia só pode
provocar medo e compaixão porque apenas essas emoções medidas são capazes
de catarses6. O efeito catártico da tragédia deve substituir o sofrimento pelo prazer,
através da história, do enredo. O espectador sente essas emoções de forma
purificada, purificada pela representação. “Como, porém, o poeta deve proporcionar
pela imitação o prazer advindo da pena e do temor, é evidente que essas emoções
devem ser criadas nos incidentes” (ARISTÓTELES, 1995, p. 33).

A partir da

compreensão aristotélica, entende-se a tragédia como um todo7 significativo pela
sua forma, estrutura e organização considerando Roberto Machado (1942-2021) em
O nascimento do trágico (2006) uma espécie de poesia. Nesse espetáculo de
sentimentos, o drama pode começar a ser analisado pelo tratamento dos nomes dos
personagens meninos.
Jéssica K. - É fato que os nomes Renato e Alfonso são nomes considerados fortes,
de peso. Porém em diálogo com outros personagens no decorrer de ambas as
narrativas os meninos são tratados como Renatinho e Fonchito, caracterizando a
fraqueza e a pureza estereotipada. Tais aspectos presentes nos personagens
rompem com a expectativa social, isso se justifica para o leitor, assim como para as
personagens secundárias, onde os meninos em estado de ingenuidade, ou melhor
dizendo, na sua infantilidade vista pelos olhos dos adultos tornam as duas obras
perturbantes. Um exemplo disso ocorre em Dom Casmurro (1899), com os

6

Catarse: Purificação, efeito próprio da tragédia.
“[...] todo o drama envolve igualmente espetáculo, caráter, fábula, falas, canto e ideias”
(ARISTÓTELES, 1995, p. 25).
7
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personagens Bento e Capitulina que são tratados respectivamente como Bentinho e
Capitu, contrapondo em palavras o fraco versus o forte. Podemos entrar aqui em uma
dimensão fantasiosa, da parte que esperamos contra a parte que acontece
realmente. Seríamos, de fato, incapazes de ver e decifrar aquilo que esperamos
daquilo que realmente acontece?
Manoela S. - Os nossos meninos nos surpreendem, Renatinho com a psicopatia e
Fonchito com a exploração sexual e a manipulação. Sobre o caso de Renatinho,
entendemos a partir de Casoy que: “O comportamento fantástico do serial killer serve
a muitos objetivos: aplaca sua necessidade de controle, dissocia a vítima tornando
os acontecimentos mais reais, dá suporte à sua “personalidade para fins sociais” e
é combustível para futuras fantasias” (CASOY, 2002, p.19). Essa colocação elucida o
desenvolvimento da personalidade psicopata de Renatinho, quando Guimarães
(1995) introduz que:
Renatinho sentava-se ao seu lado, afagava as suas mãos, tornava-se muito
carinhoso e pedia a ela que não deixasse de tomar os seus remédios. Um dia,
meses depois, quando ela não quis mais sair da cama, Renatinho sentou-se na
beira de uma banqueta e ouviu as queixas da tia que agora tinha garganta seca
como palha. Os olhos do menino ficaram marejados de Lágrimas:
– A senhora Deixa eu chamar o médico?
– A tia olhou muito espantada para ele, disse que não era caso de Doutor, ia ficar
boa em poucos dias.
– Mas eu trago o doutor até aqui, titia.
– Não precisa – disse ela, virando o rosto para parede, com medo que ele notasse
o seu medo.
– Mas ele pode querer que a senhora vai para o hospital fazer exames. Não custa
nada, titia.
A velha afundou a cabeça no travesseiro e seus lábios começaram a tremer,
descontrolados, no momento em que notou nos olhos azuis do menino um brilho
estranho de profundo ódio, maligno e feroz. Seus dedos apertavam, crispados, o
pacotinho que encontrara, dias antes, num dos bolsos de sua camisinha de
colégio. Sentadinho, o menino sorria para a tia doente (GUIMARÃES, 1995, p.
120).
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Jéssica K. - De fato, o poder do assassino é demonstrado, assim como a fantasia
que ele alimenta sobre sua vítima. Ele quer saber exatamente o que sua avó, e depois
sua tia, sentem durante o período de envenenamento, sugere a ida ao hospital e a
chamada de um médico, e em determinado momento deixa a vista o veneno utilizado
no crime. Compreendemos que ele evidencia o veneno pela apreciação estética do
conto e também através dos estudos da Casoy sobre a mente dos serial killers. “A
repetição e reencenação servem para alimentar a fantasia, reforçando a escalada de
comportamento violento, e dá prazer sexual ao serial killer” (CASOY, 2002, p. 23). Sem
contar que comprova a astúcia da razão ardilosa.
Manoela S. - Evocando o sentimento sexual, retomamos a análise de Fonchito.
Segundo Llosa: “O erotismo existe como contrapartida ou como desacato à norma,
é uma atitude de desafio aos costumes estabelecidos e, por isso mesmo, implica
segredo e clandestinidade” (LLOSA, 2013, p. 47). A obra Elogio da madrasta (2012),
traz: a vulgaridade e a degradação a público, comprometendo o autor com o desafio
em demonstrar um tema tão polêmico para a sociedade. E, por mais tabu que seja, a
sexualidade faz parte das relações e composição humanas, assim como, os casos
de psicopatia. Em relação à obra,
[...] a confusão reine(a) e continue(a) reinando ainda por muito tempo, pois já não
é possível discernir com certa objetividade o que é ter e o que é não ter talento, o
que é belo e o que é feio, qual obra representa algo novo e duradouro e qual não
passa de fogo de palha (LLOSA, 2013, p. 43).

Em contrapartida, na visão de Umberto Eco (1994) “temos que admitir que,
para nos impressionar, nos perturbar, nos assustar ou nos comover até com o mais
impossível dos mundos, contamos com nosso conhecimento do mundo real. Em
outras palavras, precisamos adotar o mundo real como pano de fundo” (ECO, 1994,
p. 89).
Jéssica K. - De fato, a realidade é importante no desenvolvimento dos sentimentos
do leitor sobre a produção. E quando é lido o pensamento da personagem Justiniana,
que diz,
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Tinha sido uma imprudência desafiar o menino daquela maneira. Não o faria
nunca mais porque Fonchito, embora sim em idade, não era uma criança, era
alguém com mais manhas e sinuosidades do que todos os velhos que ela
conhecia. E, no entanto, olhando aquele rostinho doce, aquelas feições de
bonequinho, quem iria acreditar (LLOSA, 2012, p. 97).

Complementamos o que foi mencionado anteriormente em relação à
manipulação, isso pois, o raciocínio da personagem perante a criança elucida medo
e pavor de suas atitudes “anormais”. Porém ao mesmo tempo que sentimos medo
nos é impossível crer que alguém com “feições de bonequinho” pudesse agir tão
ardilosa e dissimuladamente.
Manoela S. - O que aconteceu com os sentimentos humanos, e principalmente os
sentimentos da criança? O que cabe em uma composição sentimental infantil? Os
seres em desenvolvimento podem ter sentimentos ditos adultos e até mesmo
subversivos?
Pensamos que o presente diálogo tem grande importância em trazer à tona
questões que tanto fazem parte da nossa realidade e que são apresentadas como
fantasiosas

para

que

possamos

pensar

nelas.

A

literatura

erótica,

na

contemporaneidade, pode ser confundida com pornografia, a fantasia e os desejos
humanos transformados em atos fisiológicos sem narrativa, contexto ou mudança.
O ser humano é complexo, a linguagem estudada por nós é uma exterioridade da
racionalidade humana que se torna, ela mesma, viva em novas experiências.
Buscamos autores que fazem parte da cultura literária brasileira e europeia para
fazer um diálogo com sentimentos que, por motivos sociais, não são pronunciados.
Um convite à desobediência? Talvez, mas um convite a pensar sobre si e sobre o
mundo através da literatura, sim.
O real e violento comportamento do agressor é suprimido socialmente. Pode soar
como amnésia temporária ou segunda personalidade, mas não é o caso. [...] A
fantasia capacita a dissociação. Quanto mais intrincada, maior distância é
mentalmente criado entre o comportamento criminoso do serial killer e o verniz
superficial de personalidade para contato (CASOY, 2002, p.20).
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O universo literário é um campo capaz de elucidar todas as nossas fantasias
e torná-las reais, ou de até mesmo transformar a realidade em fantasia, tornar a
experiência da estética literária em um novo diálogo literário sem um início e um fim
determinado. Talvez seja a melhor forma de nos aproximarmos das relações
sentimentais humanas e de todas as fases humanas, como a do principal
desenvolvimento infantil.
Considerações finais
Em resumo, as características de psicopatia e sexualidade apresentadas nas
personagens que analisamos fazem parte da nossa sociedade, que devido a muitas
censuras são deixadas de lado. Em relação a isso, a arte e a literatura são
ferramentas

capazes

de

demonstrarem

e

apresentarem

esses

assuntos

desconcertantes. Logo, são instrumentos utilizados por meio da linguagem, onde,
agem socialmente expondo e discutindo abertamente os códigos sociais. Em virtude
disso, o diálogo entre as personagens de Guimarães e Llosa foi concretizado, e mais
que isso, foi possível perceber as relações tidas entre as duas crianças que
demonstraram dois sentimentos considerados adultos e revoltosos. E pelo motivo
de serem assuntos subversivos à sociedade tradicional não são discutidos
abertamente. Afinal, ainda sentimos estranhamento na leitura das obras, e pelas
fontes bibliográficas conseguimos estudar estes fenômenos como fenômenos
deveras sociais e humanos.
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4. A linguagem como elemento formador no romance
Pessoas Normais, de Sally Rooney
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Mauro Paz
Publicado em 2018, Pessoas Normais (Normal People) é o segundo livro da
jovem autora irlandesa Sally Rooney. Nascida na pequena cidade de Castelbar, ao
norte da Irlanda, em 1991, Sally cresceu em meio a uma vida interiorana. Chegou a
Dublin na graduação. Estudou Letras no Trinity College e cursou mestrado em
literatura americana. Em 2017,

a autora

publicou Conversa

Entre Amigos

(Conversation With Friends), que fez grande sucesso entre o público e a crítica dos
jornais. Com uma trama amorosa que trata de forma sensível e crítica sobre os
modelos de relacionamentos no século XXI, o livro ganhou rápida projeção
internacional. Hoje, Sally Rooney é frequentemente apontada como líder de uma nova
geração de autores irlandeses. Tangenciando a grande tendência literária
dos últimos dez anos de abraçar grandes causas sociais, Sally Rooney pousa o foco
da sua escrita em um universo íntimo onde a comunicação e a falta dela são os
temas principais.
Sucesso entre os leitores, Pessoas Normais rendeu a Sally Rooney os prêmios
Costa Book Awards, de 2018, e Irish Book Awards, do mesmo ano. Em 2020, o
romance ganhou uma adaptação como série co-produzida pela BBC e o canal
de streaming Hulu. Tanto a série quanto o livro colecionam resenhas críticas em
publicações como The New Yorker, The Guardian e New York Times. O enredo do
romance tem início quando os dois personagens estão no último ano da escola na
pequena cidade da Carricklea. Marianne é uma garota rica e solitária. Criada por uma
mãe ausente, Marianne enfrenta a violência do irmão mais velho que tenta a diminuir
sempre que possível, principalmente em relação ao seu potencial intelectual. Não se
adapta à lógica de subordinação do saber imposta pelos professores e é tratada
como esquisita pelos colegas. Connell, por sua vez, é filho de Lorraine, que trabalha
como faxineira na casa de Marianne. Bom atleta, trabalhador e ótimo aluno, Connell
anda na linha delimitada pela comunidade. É aceito pelos colegas, mas se sente
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deslocado dos padrões de comportamentos que o grupo entende por normal, como
minimizar o fato de uma garota sofrer um abuso sexual. De forma silenciosa,
Marianne e Connell, iniciam um relacionamento cheio de implícitos, mas com poucas
palavras. No desenvolver do romance, Marianne e Connell tentam lidar com seus
desconfortos e traumas na busca por se sentir pessoas normais.
A dualidade entre “normal" e “esquisito" tensiona todo o desenrolar do
romance. Como "normal" aparece tudo o que é considerado padrão pelo ciclo social:
usar uniforme, obedecer, ter um bom emprego, ritos de passagem e, inclusive, a
violência do irmão de Marianne. Em oposição, “esquisito" é o que a pessoa sente ou
faz que não corresponde às expectativas das comunidades. A busca de Marianne e
Connell por alguma adequação ao mundo adulto é o primeiro traço de que estamos
frente a um romance de formação.
A tradição do subgênero do romance de formação inicia em 1795, com Os
Anos de Aprendizado de Wilhem Meister, de Goethe. Esse subgênero do romance tem
como foco anos de aprendizado do herói. A trajetória apara as arestas do indivíduo
e, assim, ele adequá seus desejos e opiniões ao mundo adulto. Sob essa perspectiva,
a palavra “formação” (no alemão Bildung) não significa apenas receber novos
conhecimentos, mas redimensionar o que já se sabe.
Um dos primeiros a apontar a potência do romance de Goethe foi o poeta,
crítico e filósofo Friedrich Schlegel. Num dos “Fragmentos” publicados na revista
Athenäum, ainda em 1797, Schlegel diz que Anos de Aprendizado de Wilhelm
Meister era uma das três grandes tendências da era moderna, acompanhado da
Revolução Francesa e de Doutrina da Ciência, de Johann Gottlieb Fichte. Nos anos
seguintes, a previsão de Schlegel se concretizou. Após a Revolução Francesa, ao
longo dos cem anos de paz na Europa (1815 e 1914), o romance de formação se
firmou como tendência. As obras que surgiram a seguir, como Orgulho e Preconceito,
de Jane Austen (1813); O Vermelho e o Negro, de Stendhal (1830); O Pai Goriot, de
Balzac (1834); David Copperfield, de Charles Dickens (1850), também trazem na sua
estrutura as aventuras de um jovem que confronta o real e o ideal na busca de
autocompreensão e maturidade para encontrar seu lugar harmônico na sociedade.
Na entrada do século XX, porém, o romance de formação enfrentou
dificuldades para seguir hegemônico. Franco Moretti, no ensaio “Uma nostalgia
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inútil de mim mesmo” A crise do romance de formação europeu, 1898-1914, analisa
os desafios com os quais se depararam os autores dispostos a escrever romances
de formação no período. A análise contempla os livros Juventude, de Joseph Conrad
(1898); Tonio Kroger, de Thomas Mann (1903); O jovem Torless, de Robert Musil
(1906); Jakob Von Gunten, de Robert Walser (1909), Os cadernos de Malte Larids
Brigge, de Rilke, (1910); Retrato do artista quando jovem, de James Joyce
(1914); Amerika, de Franz Kafka (1914). No decorrer do ensaio, Moretti divide os
livros em dois grupos. O primeiro grupo composto por livros ainda escritos próximo
ao século XVIII, período hegemônico do romance de formação, e o segundo grupo
com romances próximos à Primeira Guerra Mundial. Para Moretti, o romance de
formação tradicional tinha como base a experiência como elemento transformador
do indivíduo, que encontrava, por fim, harmonia e equilíbrio. Frente aos traumas da
violência da guerra e das instituições (escola, exército, igreja e fábrica) gerados no
violento início do século XX, os livros de Rilke, Joyce e Kafka não conseguiram dar
aos seus protagonistas o equilíbrio que o romance de formação tradicional se
propunha. O trauma quebrou a temporalidade narrativa e tirou do jogo a jornada da
experiência, destruindo a unidade do Eu e gerou angústia. Na tentativa de encontrar
um fechamento para as personagens, Rilke, Joyce e Kafka aproximaram o romance
do conto, da lírica e, posteriormente, mergulharam de vez no modernismo.
Após a Segunda Guerra Mundial, enquanto os EUA tentavam propagar o
consumismo e a superficialidade do American Way of Life, o romance de formação
ressurge de forma potente com O Apanhador no Campo de Centeio, de J. D. Salinger.
Já no primeiro parágrafo do livro, Salinger mostra que aquele não se trata de um
romance de formação tradicional. O jovem protagonista e narrador Holden Caulfield
brinca com a expectativa do leitor e diz que é provável que a primeira coisa que quem
esteja lendo queira saber é onde ele nasceu, como passou a infância e “essa lengalenga tipo David Copperfield”, clássico entre os romances de formação escrito por
Charles Dickens. Holden, porém, prossegue dizendo que não tem vontade de contar
nada disso e corta para um episódio específico da sua vida. O que virá a seguir são
recortes, nem sempre ordenados, da memória de Holden e fatos que aconteceram
basicamente em dois dias da sua vida. Dessa forma, Salinger fragmenta a ideia de
unidade da experiência formadora apresentada por Goethe.
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Nesse início do século XXI, com Pessoas Normais, Sally Rooney aprofunda
ainda mais o subgênero do Bildungsroman na fragmentação iniciada por Salinger.
No romance da irlandesa não temos um indivíduo em formação, mas dois
protagonistas: Marianne e Connell. A relação dos dois é o catalisador da formação.
Como em frente a um espelho, cada qual deles aprende sobre si na imagem projetada
pelo outro. Nesse processo de espelho, a comunicação é uma peça chave para os
protagonistas se perceberem e se afirmarem como indivíduos. Dessa forma, no arco
do enredo, a forma com que Marianne e Connell se comunicam entre eles e com o
mundo se transforma. E o amadurecimento dos personagens se dá gradualmente
através da palavra.
Nos primeiros capítulos do romance, Marianne e Connell ainda estão na escola
da sua cidade natal. A inadequação entre eles e o meio fica evidente através da forma
com que o normal estabelecido pelos grupos da cidade afoga as palavras dos
protagonistas. Um exemplo marcante acontece no quinto capítulo intitulado “Dois
dias depois”. Já tem algumas semanas que Marianne e Connell estão juntos e
desenvolvem grande intimidade. Connell insiste para Marianne ir à festa vender rifas
para arrecadar fundos para a formatura. Marianne resiste inicialmente ao convite. Diz
que para Connell é simples, pois todos gostam dele. Por fim, aceita, mas os dois vão
separados à festa. Marianne bebe, interage e se sente pertencente ao grupo de
colegas. Na tentativa de vender algumas rifas, Marianne vai a um grupo de caras mais
velhos que já beberam demais. E um desses caras aperta o seio de Marianne.
Imediatamente, ela sai da festa impactada pela agressão. O grupo de colegas sai
junto. Na rua, alguns relativizam a situação, dizem que Marianne está fazendo
tempestade em um copo de água. Para não prolongar o debate, Connell se oferece
para levar Marianne para casa. Dois dias depois, na escola, o grupo de amigos
pressiona Connell. Querem saber se rolou algo entre os dois no caminho de volta.
Zoam de Connell. Dizem que ele deveria convidar Marianne para o baile como
consolo. Dizem também que Marianne é esquisita e louca. Connell não responde
nada. Não defende Marianne, nem nada do tipo. Apenas se afasta do grupo e se
tranca no banheiro.
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“…ouviu os outros chamarem, mas não se virou. Quando chegou ao banheiro, se
fechou em uma cabine. As paredes amarelas o oprimiam e seu rosto estava
encharcado de suor. Não parava de pensar em si mesmo dizendo para Marianne
na cama: Eu te amo. Foi aterrorizante, como assistir a si mesmo cometendo um
crime terrível em um circuito interno de tevê. Em breve ela estaria na escola,
guardando os livros na bolsa, sorrindo sozinha, sem nunca saber de nada. Você
é uma pessoa legal e todo mundo gosta de você. Ele respirou fundo,
desconfortavelmente, e então vomitou.” (ROONEY, Sally, 2018, Cap. Dois dias
depois)

Depois desse episódio, Connell chama outra garota para o baile de formatura.
Ele e Marianne se afastam. Ciclo escolar terminado, cada qual segue seu caminho.
No meio do livro, os dois se reencontram, por acaso, numa festa do Trinity College.
Marianne está diferente. Parece ter encontrado o seu lugar. É popular entre os
demais estudantes, fala articuladamente de questões políticas da União Europeia e
emana um charme natural. Connell, por sua vez, se sente deslocado em meio a tanta
gente vinda de boas escolas e famílias ricas. Depois da festa, os dois levam meses
até se acertarem e encontrarem equilíbrio. Apesar de estarem sempre juntos,
repartirem dias e noites, nunca verbalizam que estão namorando. Essa ausência de
comunicação se tenciona até o ponto que chega o verão. Com as férias do Trinity
College, o dono do restaurante que Connell trabalhava precisa dispensá-lo. Sem
emprego, Connell não tem dinheiro para o aluguel. Seu colega de apartamento
aconselha Connell a pedir para ficar na casa de Marianne. Connell cogita a ideia, mas
quando a encontra não consegue pedir. Diz que voltará para cidade natal e sugere
que talvez eles deviam ver outras pessoas. Um mês depois, eles se encontram sem
querer em um supermercado da cidade natal e Marianne confirma o boato de que
está com outro namorado. Esse episódio vai separar os dois por muito tempo.
O reencontro dos dois se dá gradativamente através da palavra, dessa vez
liberta. Marianne estará na Suécia em meio a uma conturbada relação sadomasoquista e Connell, em Dublin, enfrentará um ataque de síndrome do pânico.
Através de trocas de emails e conversas por vídeo, os dois se abrem sobre os
problemas que precisam lidar. Nesse processo, o efeito de espelho se potencializa.
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Para além da afirmação da autoimagem, eles percebem o quanto um é importante
para o outro por serem espaço de acolhimento para as suas “esquisitices”. A partir
do retorno de Marianne, eles constroem uma relação mais aberta e franca. Através
dessa relação, eles se fortalecem e encontram adequação. Um novo parâmetro de
normalidade se estabelece. Um parâmetro que considera as suas diferenças e rompe
de vez com os preceitos trazidos da cidade natal. Connell se desloca do papel de
garoto pobre filho da classe trabalhadora para ocupar o papel de promissor escritor.
Controla os surtos de pânico desencadeados pela solidão em Dublin. Marianne, por
sua vez, rompe com o ciclo de violência de sua família. Renega o dinheiro da mãe e
se adapta ao modo de vida da bolsa de estudos que recebe. Ao término do processo
de formação dos dois, o jogo de espelho entre Marianne e Connell se desfaz. Connell
parte para o mestrado em Nova York. Marianne fica em Dublin com sua nova
realidade. Apesar de o futuro ser incerto, os dois se sentem capazes de seguirem
sozinhos e não deixarem palavras não ditas entre eles.
Na linha evolutiva do romance de formação, iniciada ainda no final do século
XVIII por Goethe,

Sally Rooney tem a delicadeza de perceber que a

comunicação é uma peça chave para o processo formativo. O que, a certa medida,
soa paradoxal, pois a humanidade nunca esteve tão conectada. Sally propõe, através
da formação dupla de Marianne e Connell, um olhar crítico para os tempos atuais.
Sem nem mesmo mergulhar na linguagem das redes sociais como escolha estética
para compor Pessoas Normais, a autora mostra que a normalização dos
preconceitos e das violências correntes na sociedade empedram a linguagem,
matam a comunicação e, muitas vezes, soterram a possibilidade de o indivíduo ser
de forma plena.
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5. Ao farol (1927), de Virginia Woolf, e a relevância da teoria de
Silvia Federici na análise da narrativa
https://doi.org/10.36592/9786581110727-05

Mariana Soletti da Silva1
O presente artigo discute as considerações da filósofa Silvia Federici (2019)
em “O ponto zero da revolução: trabalho doméstico, reprodução e luta feminista”,
junto ao livro Ao farol, lançado em 1927 pela escritora Virginia Woolf. Traçar-se-á
paralelos entre as colocações de Federici (2019) e as condições das mulheres na
narrativa de Woolf, como Sra. Ramsay e Lily Briscoe. Para tal, utilizar-se-á também
os escritos de Badinter (1980, 2011), Friedan (1984) e Meruane (2018), bem como
outros teóricos e teóricas que corroboram com a ideia da maternidade e condição de
esposa como laboriosa, sendo, portanto, necessária uma compensação do Estado e
a legitimização do trabalho doméstico como digno de remuneração. Primeiramente,
é necessário situar o leitor no que tange ao enredo do livro, bem como este trata das
relações entre as mulheres, Sra. Ramsay e Lily Briscoe, com os personagens homens
e o ambiente retratado.
1 Ao farol e a representação feminina
Ao farol foi originalmente publicado como To the Lighthouse, pela Hogarth
Press, editora de Leonard e Virginia, em 1927. A visita da família Ramsay à Ilha de
Skye, entre os anos 1910 e 1920, fazem parte de um remembramento de memórias
da própria Virginia Woolf, que veraneava com os pais na Escócia. O enredo revela-se
por meio de um fluxo de consciência, que viaja de personagem em personagem. O
leitor deve, portanto, ser seu próprio guia aventureiro para apreender as suas opiniões
acerca das figuras e objetos retratados.
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O romance conta com três partes. A primeira, "A Janela", começa com um
diálogo que será recorrente durante a trama. Sra. Ramsay está dizendo a seu filho,
James, que poderão visitar o farol no próximo dia, mas é contrariada pelo Sr. Ramsay,
que veementemente afirma que o tempo não estará bom para a viagem. Tal
atmosfera de tensão, de quem é o real detentor a palavra na instituição matrimonial,
é recriada em outros momentos da seção. O casal hospeda, na casa de veraneio,
amigos e colegas de profissão de Sr. Ramsay. O foco na pintora Lily Briscoe começa
a ser montado por um outro contraste de gênero: Charles Tansley, outro convidado e
grande admirador do Sr. Ramsay, afirma que mulheres não podem pintar nem
escrever. As opiniões de Tansley não só em relação à Briscoe, mas em relação à Sra.
Ramsay reverberam no tecido psicológico do texto; ora Briscoe se autossabota, ora
Tansley questiona seu papel enquanto homem: como a Sra. Ramsay não precisa de
ajuda ao andar lado a lado com um homem na rua? "A Janela" termina com um jantar
na casa, e na perda de Minta, uma visitante, do broche da sua avó na praia. Minta
Doyle e Paul Rayles são dois conhecidos a quem Sra. Ramsay tenta unir, em um
movimento que demonstra o paradoxo se seus sentimentos em relação ao
casamento.
"O tempo passa" é a seção mais curta do livro, que busca situar o leitor,
mediante a presença de um narrador onipresente, no que tange a passagem do
tempo dentro e fora da casa de veraneio. Aqui, ligam-se os eventos ao tempo. Fora,
os dez anos que se passaram fazem parte da Primeira Guerra Mundial, o que fez o
mundo mudar substancialmente. A Sra. Ramsay faleceu "um tanto subitamente"
(WOOLF, 2013, p. 126) – as circunstâncias de sua morte não são claras e há
suposições sobre o seu suicídio, a serem abordadas posteriormente. Dois de seus
filhos morrem: Prue, em decorrência de complicações no parto (o que corrobora com
as inferências a serem realizadas neste trabalho), e Andrew, morto na Guerra. O Sr.
Ramsay, sem sua esposa, afoga-se no trabalho sem a outrora certeza de afago no
colo da mulher, que não só o elogiava como cuidava da casa e de seus oito filhos
sem questionar o seu papel enquanto pai e marido – apenas pensava sobre a
quantidade de horas que o homem passava sem ao menos dizer uma palavra, apenas
levantando os olhos rapidamente entre uma página e outra – "Não havia ninguém
que ela reverenciasse como o reverenciava" (WOOLF, 2013, p. 33). Aqui,
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enquanto o tempo passa e o vento pergunta à casa "você vai desaparecer? Você
vai morrer?" – ao que os objetos sequer sentem-se obrigados a responder "nós
permanecemos" – a narradora parece tentar entender a força que o ser humano
tem sobre os objetos observáveis. [...] É o farol, silencioso, que mostra ainda
existirem coisas reais na casa abandonada, tomada por plantas. É interessante
notar que todos os acontecimentos humanos são narrados entre colchetes nessa
seção, como se a vida humana estivesse contida nesse tempo destruidor,
examinador. Como a luz do farol, e assim podemos entender a metáfora de Woolf
por enquanto, por entre as indicações de bombas que explodiam, da mancha de
sangue no mar, da casa destruída, Woolf nos dá o destino daqueles que formaram
a vida da casa na primeira seção em frases rápidas, como um comentário à parte
(PINHO, 2015, p. 74).

Na terceira e última parte, "O Farol", há outros convidados na casa de verão
dez anos depois de "A Janela", junto a alguns remanescentes da família e Sr. Ramsay.
Ele finalmente vai ao encontro do farol com os filhos Cam e James, sendo
acompanhados pelo marinheiro Macalister e o seu filho, que pesca durante a viagem.
O Sr. Ramsay, no entanto, continua imerso em seu trabalho, e a viagem é feita em
silêncio, pois os dois não conseguem sentir o afeto e a genuinidade daquele ato – do
pai finalmente ter sucumbido à ideia de uma viagem em família ao farol. Mesmo
enquanto demonstrando as mágoas em relação ao Sr. Ramsay, expressando
ressentimentos em relação à sua personalidade tirana, Cam o admira, enquanto
James o ajuda na travessia, estreitando os laços entre pai e filho. No mesmo
momento em que eles estão guiando a vela para o farol, Lily Briscoe tenta completar
a pintura que contempla há dez anos. Neste movimento, ela relembra a imagem que
tem do Sr. e da Sra. Ramsay como casal, revivendo os acontecimentos de uma
década atrás. Quando completa a pintura, logo depois de a família ter alcançado o
farol, percebe que gostou da obra, como se aquela representasse a sua verdadeira
percepção sobre o tempo que passou na ilha e as percepções que ele teve sobre as
pessoas com quem lá conviveu. Para Pinho (2015, p. 73), James,
ao finalmente fazer a viagem rumo ao farol frustrada pelo pai na infância, tenta
entender o que o farol significa, o que ele é. Mas é interessante que a viagem de
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James venha após a morte de sua mãe, a figura que o reafirmara o tempo todo
da existência do farol e da possibilidade de ir visitá-lo, mesmo quando sabia que
o mau tempo não lhes permitiria cruzar a enseada, ao passo que seu pai sempre
retrucava com seu discurso científico racional que os ventos já haviam apontado
para impossibilidade de se fazer o percurso. Tal discurso afasta James cada vez
mais de seu pai, pois ele enxerga em Mr. Ramsay um certo tipo de tirania: a
vontade de estar certo é tão aguda que nem mesmo para manter o sonho de seu
filho vivo, o de visitar o farol, Mr. James consegue abandonar a científica, esse
tipo de realidade.

Ao farol escancara a importância da perspectiva do pensamento das
personagens e como um emaranhado de pessoas pode ser analisado como um
sintoma das relações sociais que permeiam acontecimentos históricos, como o
declínio da Era Vitoriana e o impacto da Primeira Guerra Mundial na juventude junto
ao seio da família inglesa. É neste momento em que entendemos a luta de Lily Briscoe
em abraçar as boas qualidades de Sr. Ramsay, que lhe implora por simpatia e
atenção, quando na realidade este é o símbolo da moralista instituição de tempos
passados. Não só isso, o livro nos permite, fora de um âmbito sócio-histórico, trazer
à tona a complexidade das relações matrimoniais ao mostrar o Sr. e a Sra. Ramsay
em momentos bons (passeando de braços dados, no final da primeira parte) e ruins
(todas as negativas à ida ao farol) sob a perspectiva da mulher.
A forma como Lily Briscoe entende Sra. Ramsay nos ajuda a compreender
tanto como esta enxerga o seu matrimônio e a sua maternidade (e a perspectiva de
outros matrimônios, outras maternidades). Desta forma, pelo olhar de Lily Briscoe,
também enxergamos a rechaça dela em relação à entrega da matriarca e a
perpetuação da mulher imolada, arquetipicamente construída.
O feminino em Ao farol reinterpreta o mundo através de sua arte e, como dito
anteriormente, Virginia Woolf utiliza-se de imagens da guerra para fazê-lo. Enquanto
homens morrem e a casa se destrói sozinha pela falta de vida, a autora está tecendo
críticas aos mitos de progresso e nacionalidade que levam a guerras, intensificando
sua militância que, erroneamente, é colocada em uma seção classicista e fora de
recortes na literatura produzida por mulheres (PINHO, 2015).
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2 Silvia Federici e as personagens de Ao Farol
Presente até hoje, a autora Silvia Federici (2019, Loc. 178 segundo o Kindle),
em “O ponto zero da revolução: trabalho doméstico, reprodução e luta feminista”,
lembra que “a reprodução de seres humanos é o fundamento de todo sistema político
e econômico, e que a imensa quantidade de trabalho doméstico remunerado e não
remunerado, realizado por mulheres dentro de casa, é o que mantém o mundo em
movimento”.
Ao discutir matrimônio, maternidade e trabalho doméstico, a autora corrobora
com as questões de Woolf (2013, 2014, 2019) e Friedan (1984) sobre qual o sentido
(se é que há) em ter uma família em moldes tradicionais:
Muitas de nós ainda possuem a ilusão de que casamos por amor. Grande parte
de nós reconhece que nos casamos por dinheiro e segurança; mas é o momento
de reconhecer que, enquanto há pouco amor ou dinheiro envolvidos, o trabalho
que nos aguarda é excessivo. É por isso que as mulheres mais velhas sempre nos
dizem: “aproveite sua liberdade enquanto você pode, compre o que você quiser
agora”. Mas, infelizmente, é quase impossível aproveitar qualquer liberdade se,
desde os primeiros dias da sua vida, você tem sido treinada para ser dócil,
subserviente, dependente e, o mais importante, para se sacrificar e até mesmo
sentir prazer com isso. Se você não gosta, o problema é seu, o fracasso é seu, a
culpa e a anormalidade são suas (FEDERICI, 2019, Loc. 455 segundo o Kindle).

Portanto, faz sentido dizer que o Sr. Ramsay não precisava fazer o que a Sra.
Ramsay fazia: manipular suas emoções, medir suas palavras, de forma que “nunca
alterava uma palavra desagradável para se adequar ao prazer ou à convivência de
qualquer ser mortal, menos ainda de seus próprios filhos, que, saídos de suas
costelas, deviam estar conscientes desde a infância de que a vida é difícil” (WOOLF,
2020, p. 6, grifos nossos). Tal descrição vai de encontro à proteção e à idealização de
Sra. Ramsay perante seus filhos, quiçá porque este é o seu designo para a sociedade.
A casa parece ser da mulher, mas é o homem que a controla, justamente por ter uma
maior liberdade e autonomia sobre seus atos dentro e fora do ambiente familiar:
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[...] quanto mais pancadas o homem leva no trabalho, mais bem treinada deve
estar sua esposa para absorvê-las e mais autorizado estará́ o homem a recuperar
seu ego à custa da mulher. Bate-se na esposa e joga-se a raiva sobre ela quando
se está frustrado ou exausto em decorrência do trabalho, ou quando se é
derrotado em uma luta (embora trabalhar em uma fábrica já́ seja uma derrota).
Quanto mais o homem serve e recebe ordens, mais ele manda. A casa de um
homem é seu castelo, e sua esposa tem que aprender a esperar em silêncio
quando ele está de mau humor, a recompor os pedaços dele quando estiver
quebrado e praguejar contra o mundo, a se virar na cama quando ele disser “estou
muito cansado esta noite”, ou quando ele pratica sexo tão rápido que, como uma
mulher descreveu uma vez, poderia tê-lo feito com um pote de maionese
(FEDERICI, 2019, Loc. 477 segundo o Kindle).

É possível perceber que a postura de Sra. Ramsay perante Sr. Ramsay e os
filhos também reflete sobre outros homens. Charles Tansley, mesmo simbolicamente
a enfrentando, tentando mostrar o seu poder enquanto acadêmico, é defendido em
seus pensamentos mediante uma leitura do contexto sociocultural da época. Sua
total devoção é descrita como uma mera intolerância a “indelicadezas” para com
seus convidados:
Na verdade, ela mantinha a totalidade do sexo oposto sob sua proteção; por
razões que ela não conseguia explicar, pelo cavalheirismo e pela bravura, pelo
fato de que negociavam tratados, governavam a Índia, controlavam as finanças;
finalmente, por uma certa atitude para com ela que nenhuma mulher podia deixar
de sentir ou julgar como agradável, algo de confiante, de filial, de reverente; coisa
que uma velha senhora podia aceitar por parte de um jovem cavalheiro sem
perder a dignidade, e da pobre jovem – queiram os céus que não seja nenhuma
de suas filhas! – que não sentisse o valor disso, e tudo o que isso implicava, até
a medula dos ossos! (WOOLF, 2020, p. 8).

Enquanto Charles Tansley e Sra. Ramsay caminham pela ilha, a mulher o
consola sobre suas aspirações profissionais (“Era para ter sido um grande filósofo”),
insinuando “a grandeza do intelecto do homem, mesmo em sua decadência, a
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sujeição de todas as esposas [...] à ocupação de seus maridos, ela o fez sentir-se
mais satisfeito consigo mesmo do que nunca” (WOOLF, 2020, p. 12-13). Ao carregar
a sua bolsa, ele recuperou o seu orgulho; a Sra. Ramsay, enfim, foi a catalisadora da
validação masculina, mesmo que em seu interior o considere um “homenzinho
odioso” (WOOLF, 2020, p. 16).
Já demonstrado previamente, quando Charles Tansley fala a James “Nada de
ida ao Farol”, Sra. Ramsay o percebe como um simulacro do marido, como todos os
homens aos quais ela servia: “Todos esses jovens cavalheiros parodiavam o seu
marido, refletiu ela; ele dizia que ia chover; eles diziam que era furacão certo” (WOOLF,
2020, p. 17).
Não é certo que a mulher está feliz com essas condições. A postura
benevolente, no entanto, de “aprender a esperar em silêncio” e aquiescer, é passada
para outras gerações como uma confortável maneira de encarar a realidade
doméstica. A própria metáfora do farol como a perspectiva de uma vida melhor traz
à tona a responsabilidade de Sra. Ramsay enquanto mãe, ao passar às filhas a
inflexível relação de poder entre os pares. Ao devanear sobre a vida dos homens que
lá vivem, presos envoltos pelo mar durante meses, em tempo de tormenta, se coloca
mais uma vez na posição daquela que zela, e convida suas filhas a fazer o mesmo:
“Como vocês se sentiriam? Perguntava ela, dirigindo-se em particular às suas filhas.
Assim, acrescentou de um jeito bastante diferente, devemos levar-lhes qualquer
alívio que possamos” (WOOLF, 2020, p. 7).
A recusa à ida ao Farol traz extrema preocupação à Sra. Ramsay em relação a
James, assim como o futuro das filhas. Ao olhar o movimento das ondas na praia,
relembrou o que na narrativa é transformado em um mote para a sua vida: “as
palavras de alguma antiga canção de ninar, murmurada pela natureza: “Eu cuido de
vocês – eu sou o seu amparo”” (WOOLF, 2020, p. 17).
Sobre o casamento,
Desde Durkheim, sabe-se que o casamento prejudica as mulheres e beneficia os
homens. Um século depois, a afirmação deve ser entendida em suas nuances,
mas a injustiça doméstica permanece: a vida conjugal sempre teve custo social
e cultural para as mulheres, tanto no que diz respeito à divisão das tarefas
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domésticas e à educação dos filhos, quanto à evolução da carreira profissional e
à remuneração. Hoje, não foi propriamente o casamento que perdeu o caráter de
necessidade, mas é a vida matrimonial e, sobretudo, o nascimento do filho que
pesam sobre as mulheres. O concubinato, largamente disseminado, não pôs fim
à desigualdade doméstica, ainda que as pesquisas mostrem que ele favorece as
mulheres mais do que o casamento. Pelo menos no início da vida do casal, pois
a chegada da criança dificulta notavelmente as horas domésticas da mulher,
enquanto o homem, na qualidade de pai, se dedica mais ao trabalho profissional.
Segundo F. de Singly, a amplitude do trabalho doméstico — e sua justificação —
decorre menos das demandas dos homens do que das exigências, reais ou
supostas,

dos

filhos.

A

partida

dos

filhos

demonstra,

quase

que

experimentalmente, que o custo da vida conjugal deriva largamente do custo da
criança (BADINTER, 2011, Loc. 230 segundo o Kindle).

Depois de Friedan (1984), no início da década de 1970, foram poucas as
tentativas sérias de “reimaginar a casa em termos de tarefas domésticas, tecnologia
e organização espacial” pela literatura feminista (FEDERICI, 2019, Loc. 222 segundo
o Kindle).
Foi quando se criou a Wages for Housework (WfH), reunindo particularidades
proletárias de diferentes partes do mundo cuja raiz de lutas buscava um terreno
comum.
O que era reivindicado eram salários pagos a mulheres não pelos maridos,
mas pelo Estado. Este, enquanto representante do capital coletivo, seria quem mais
se beneficia do trabalho doméstico realizado pela mulher. Esta, identificada como
“trabalhadora doméstica”, torna-se
sujeito social crucial na premissa de que a exploração do seu trabalho não
remunerado e as relações desiguais de poder construídas sobre a sua condição
de não remuneração foram os pilares para a organização capitalista de produção.
No entanto, o retorno da “acumulação primitiva” em escala global, a começar pela
enorme expansão do mercado de trabalho mundial, fruto de incontáveis formas
de expropriação, não me permite mais escrever, como fiz no início dos anos 1970,
que a WfH é a estratégia não apenas do movimento feminista, mas da “classe
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trabalhadora como um todo”. A realidade de populações inteiras praticamente
desmonetizadas pelas desvalorações drásticas, além da proliferação de
esquemas de privatização de terras e da comercialização de todos os recursos
naturais, coloca urgentemente a questão da recuperação dos meios de produção
e da criação de novas formas de cooperação social (FEDERICI, 2019, Loc. 354
segundo o Kindle).

O mesmo capitalismo que “possibilitou” a saída das mulheres de casa, na
época da Primeira Guerra Mundial, é aquele que negligencia e violenta estas dentro
de casa; sob ele, todo o trabalhador é manipulado e explorado. Outrossim, a falta de
remuneração das mulheres mistifica o seu trabalho e as reduz, as objetifica, assim
como as exclui da luta trabalhista:
A diferença em relação ao trabalho doméstico reside no fato de que ele não só́
tem sido imposto às mulheres como também foi transformado em um atributo
natural da psique e da personalidade femininas, uma necessidade interna, uma
aspiração, supostamente vinda das profundezas da nossa natureza feminina. O
trabalho doméstico foi transformado em um atributo natural em vez de ser
reconhecido como trabalho, porque foi destinado a não ser remunerado. O capital
tinha que nos convencer de que o trabalho doméstico é uma atividade natural,
inevitável e que nos traz plenitude, para que aceitássemos trabalhar sem uma
remuneração. Por sua vez, a condição não remunerada do trabalho doméstico
tem sido a arma mais poderosa no fortalecimento do senso comum de que o
trabalho doméstico não é trabalho, impedindo assim que as mulheres lutem
contra ele, exceto na querela privada do quarto-cozinha, que toda sociedade
concorda em ridicularizar, reduzindo ainda mais o protagonismo da luta. Nós
somos vistas como mal-amadas, não como trabalhadoras em luta (FEDERICI,
2019, Loc. 443 segundo o Kindle).

É interessante pontuar que, entre as diferenças entre a mulher proletária e a
mulher de classe média, está a falta de referências na teoria marxista no que tange
ao trabalho reprodutivo como aquele que também deveria ser remunerado. Acreditase que
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Marx ignorou o trabalho reprodutivo realizado pelas mulheres porque ele
permanecia ancorado em uma visão “tecnologicista” da revolução, na qual a
liberdade é conquistada através da máquina, assumindo-se que o aumento da
produtividade do trabalho é a fundação material para o comunismo, e a
organização capitalista do trabalho é vista como o modelo mais elevado de
racionalidade histórica, sustentado por todas as outras formas de produção,
inclusive a reprodução da força de trabalho. Em outras palavras, Marx não
reconheceu a importância do trabalho reprodutivo porque aceitou os critérios
capitalistas sobre o que constitui o trabalho, e porque acreditava que o trabalho
industrial assalariado era o estágio no qual se desenvolveria a batalha para a
emancipação humana (FEDERICI, 2019, Loc. 2248 segundo o Kindle).

Ao tornar o trabalho doméstico feito por mulheres invisível na revolução,
Federici (2019, Loc. 3669 segundo o Kindle) entende que este é visto como vocação
feminina. Desta maneira, recusa-se “a apagar as experiências coletivas, o
conhecimento e as lutas que as mulheres acumularam no que se refere ao trabalho
reprodutivo, cuja história tem sido uma parte essencial da nossa resistência ao
capitalismo”. A autora complementa a sua crítica dizendo que a “afirmação marxiana
de que a forma dominante de trabalho torna todas as outras formas de trabalho
iguais a si própria deve ser revista quando colocada diante da experiência do trabalho
doméstico não assalariado” (FEDERICI, 2019, Loc. 3808 segundo o Kindle).
Lily, ao questionar-se o que fazia ela uma pessoa, “Amar, como diziam as
pessoas, poderia fazer dela e da Sra. Ramsay uma só coisa?”, parece mostrar como
a falta de identidade é, na realidade, manipulada para parecer como a única forma de
sobreviver a mulheres naquela época (WOOLF, 2020, p. 52). Sra. Ramsay, na verdade,
sabia que havia algo a mais: “A vida, pensava ela – mas não completou o
pensamento. Lançou um olhar à vida, pois tinha ali uma ideia clara dela, algo de real,
algo de privado, que ela não partilhava nem com os filhos nem com o marido”
(WOOLF, 2020, p. 60).
As crises econômicas, oriundas do sistema capitalista, recambiaram muitas
mulheres ao lar, em especial aquelas de estratos sociais mais baixos. Na França,
houve uma tentativa de reparação: um salário-maternidade para que ficassem em
casa durante três anos, cuidando dos filhos. A tentativa vai de acordo aos
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pensamentos de Federici (2019), afinal, a maternidade seria um trabalho como
qualquer outro.
No entanto, esta é uma exceção. A crise igualitária, medida pela discrepância
histórica entre os salários de homens e mulheres, é fundada na desigual divisão de
tarefas domésticas entre os mesmos. As mulheres, para Badinter (2011), assumem
pelo menos ¾ delas. Desta forma, a crise econômica é a única causa da estagnação
da desigualdade. Mas há uma crise identitária para a autora, que necessita de
respostas mais complexas.
Há outra categoria de mães, que não renunciam ao profissional e, com o intuito
de evitar as críticas, decidem abraçar a maternidade dentro e fora de casa. Essa é “a
sacrificada e incansável supermãe”: à primeira vista, ela parece não sacrificar sua
personalidade, pois continua trabalhando e tendo outras formas de validação na
sociedade. É o que Badinter (2011, Loc. 2164 segundo o Kindle) chama de “a
interiorização (excessiva?) da mãe ideal”. Contudo, é impossível não se perder em
uma rotina em que se espera prosperar no trabalho, ter uma maravilhosa relação de
casal (não podemos esquecer de Sra. Ramsay tentando agradar o Sr. Ramsay,
aquiescendo a suas demandas) e criar os melhores filhos e filhas do universo,
provendo-lhes afeto e atenção:
É a mãe disposta a dar o peito enquanto trabalha, e vice-versa, num alarde de
energia. [...] É a mulher-que-trabalha-de-sucesso, com várias crianças a tiracolo.
(Para que estudou ofícios ou carreiras, se não foi para exercê-las, e por que iria
reprimir suas urgências maternas?) Essa é a mãe-máquina, de existência
cronometrada, que sai cedo num carro de preferência utilitário e multifuncional
como ela. Anda um pouco despenteada, mas cuidadosamente vestida. Deixa os
filhos na escola e continua seu trajeto. Se está um pouco atrasada ou tem que se
ausentar por umas horas para a inevitável reunião de pais, nunca usa os filhos
como desculpa: repõe as horas perdidas e aceita todos os desafios de trabalho
para provar — esse é seu verbo favorito — que ser mãe não é uma desvantagem
em seu desempenho. Ao contrário, diria a supermãe supurando adrenalina: meus
filhos são meu capital. Mas é evidente que ela teme, sem reconhecer, que sua
situação materna não seja compreendida por seus colegas e por seu chefe (só
as secretárias a compreenderiam, mas ela também não confia nas secretárias,
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as ambiciosas secretárias sempre foram para ela uma ameaça). Pensa que se
ela escolheu trabalhar deve se adaptar, não pedir favores jamais. É o preço de
sua independência econômica e no trabalho. Um preço que implica sempre
conseguir que o marido não mexa uma palha e não se queixe nunca de nada. Em
consequência, a caminho de casa depois de oito ou dez ou doze horas de trabalho
intensivo (precedido, se deu tempo, por uma madrugada na academia), acelera
para cumprir o tempo de qualidade que os colégios inventaram para
sobrecarregá-la. Porque não se trata só de chegar em casa e conversar com os
filhos, perguntar a eles como foi seu dia e se interessar pelo que estão estudando.
Consiste, nesse tempo, de participar do trabalho docente, revisando, ou pior,
começando e finalizando deveres cada vez mais difíceis (menos apropriados
para a idade) que os colégios atribuem a eles; consiste também em ensinar ao
filho o que ele não entendeu durante as aulas, estudar com ele até que aprenda a
matéria, dar assistência conceitual no projeto de arte e inclusive realizar
trabalhos manuais. Um número inesgotável de tarefas extraordinárias: para além
do ordinário e, ao mesmo tempo, extremamente ordinárias (MERUANE, 2018, Loc.
928 segundo o Kindle).

Dessa maneira, Woolf (2020, p. 8) demonstra como a característica de
“supermãe” de Sra. Ramsay, caminhando ao lado dos escritos de Meruane (2018),
faz com que ela, enquanto mãe e a esposa, se coloque em segundo lugar:
Quando se olhava no espelho e via o cabelo grisalho, o rosto caído, aos cinquenta,
pensava ela, talvez pudesse ter lidado melhor com as coisas – o marido; o
dinheiro; os livros dele. Mas de sua parte, nunca se arrependia, por um único
segundo, de uma decisão, nunca fugia das dificuldades, nunca descuidava de
seus deveres. Ela era, neste momento, uma mulher formidável de ser
contemplada.

Mais do que isso, Sra. Ramsay não gostava de pensar no fato de que os filhos
cresceriam; assim, suas responsabilidades enxugariam, e a suposta falta de
identidade deveria ser suprida de maneiras as quais as mulheres do século XIX e
início do século XX ainda não sabiam – ou ainda não eram permitidas. Portanto, a
vida tediosa a esperava, o que o marido jamais entenderia. “Nada compensava a
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perda” (WOOLF, 2020, p. 58), assim como “ela teria gostado de sempre ter um bebê”
e, “tocando o cabelo dele com os lábios, pensou ela, ele nunca mais será tão feliz,
mas deteve-se, dando-se conta de quanto irritaria o marido se dissesse isso”, de
forma que “nunca mais sertão tão felizes” (WOOLF, 2020, p. 59).
Logo, “as mulheres não se destituíram de todo da antiga arenga que vincula o
corpo feminino essencialmente à reprodução, entendida como única possibilidade de
autorrealização e completude” (SITTA, 2021, p. 112). Meruane (2018) entende que
nada mudou, pois se predomina ainda “o amor incondicional da mãe como sinônimo
de um trabalho que não tem retribuição nem conhece descanso” (MERUANE, 2018, p.
136).
Em longo prazo, “para a maioria das mulheres, a conciliação entre os deveres
maternos, que não param de aumentar, e o próprio desenvolvimento pessoal
continua problemática” (BADINTER, 2011, Loc. 95 segundo o Kindle). A própria Sra.
Ramsay tinha consciência disso, porque
era apenas em silêncio, erguendo os olhos do prato, após ela ter falado tão
severamente de suas observações sobre Charles Tansley, que as filhas, Prue,
Nancy, Rose, podiam fantasiar com as ideias pouco ortodoxas que tinham
fabricado para si mesmas, de uma vida diferente da dela; em Paris, talvez, uma
vida mais livre; não ter que estar sempre cuidando de um homem ou outro; pois
havia na mente de todas elas um mudo questionamento dos códigos de
deferência e do cavalheirismo, do Banco da Inglaterra e do Império Indiano, dos
dedos anelados e das rendas, embora para todas elas houvesse nisso algo da
essência da beleza, que evocava o que havia de masculino em seus corações de
garotas, e as fazia, ali sentadas à mesa, sob os olhos da mãe, honrar a sua
estranha severidade, a sua extrema cortesia, como uma rainha tirando da lama o
pé sujo de um mendigo e lavando-o [...] (WOOLF, 2020, p. 9, grifos nossos).

Essa transição é sentida pelas próprias filhas, que podiam sonhar – como
Virginia apontou em Três guinéus (2019b). Mas a moral, ainda que questionada,
seguia por sua aparência de normalidade. A Sra. Ramsay sentia os ventos da
mudança, porque, mesmo presa às amarras sociais do matrimônio e da maternidade,
sentia esperança de deixar “de ser uma mulher restrita ao lar cuja caridade servia um
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pouco para aplacar a sua própria indignação e outro pouco para satisfazer a sua
própria curiosidade, e tornar-se aquilo que [...] ela admirava imensamente” (WOOLF,
2020, p. 11). De qualquer maneira, o contexto social fazia com que ela continuasse
no modus operandi que esperava das filhas, um mudo questionamento que passaria
de geração a geração, pois
nunca falava. Sempre se calava. Pois ela sabia – sabia sem que lhe tivessem
ensinado. Sua simplicidade fazia com que chegasse no âmago daquilo que
pousasse com exatidão, como um pássaro, dando-lhe, naturalmente, essa
precipitação e aterrissagem do espírito sobre a verdade que deleitava, acalmava,
amparava – falsamente talvez (WOOLF, 2020, p. 30, grifos nossos).

Esta é uma consequência clara e uma resposta às questões de Friedan (1984)
ao enxergar as filhas das revolucionárias (metaforicamente ou não) retornarem ao
lar. Na contemporaneidade, as mulheres que fizeram 20 anos nos anos 1990
participaram de uma virada ideológica a “acertar as contas” com as mães que não
se doaram tanto quanto deveriam, em suas visões.
Voltando a nosso contexto socio-histórico, podemos realizar algumas
comparações entre o que seria a base das “supermães” de hoje em dia. Se formos
seguir a lógica de Charles Darwin, em 1871, ela permanece a mesma há muitas
décadas. Ele dizia:
A mulher parece diferir do homem por sua maior ternura e seu menor egoísmo. A
mulher, em razão do instinto materno, dá testemunho em alto grau dessas
qualidades para com seus filhos; logo, é provável que ela com frequência o
estenda a outras criaturas. Um século depois, a filosofia feminista do care
desenvolve, em termos mais sofisticados, a ideia darwinista. Salvo que o que era
apenas probabilidade para o cientista do século XIX se tornou verdade
indiscutível. É Carol Gilligan quem lança os fundamentos dessa nova moral que
terá grande repercussão a partir da publicação de seu livro In a different voice,
em 1982. O care, frequentemente traduzido como “solicitude”, e que é preciso
compreender como “a preocupação fundamental do bem-estar de outrem”, seria
a consequência da experiência crucial da maternidade. Espontaneamente
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sensíveis às necessidades do pequenino, as mulheres teriam desenvolvido uma
atenção particular à dependência e à vulnerabilidade dos seres humanos. Com
isso, elas seriam portadoras de uma moral diferente da dos homens. Carol
Gilligan opõe a ética feminina do care à masculina da justiça. Enquanto esta apela
para princípios universais que põem em ação regras e direitos aplicados
“imparcialmente”, a moral do care é antes de tudo particularista: [Ela] parte de
experiências ligadas ao cotidiano e dos problemas morais de pessoas reais em
sua vida comum. [...] Acentua a reatividade ou a capacidade de resposta
(responsiveness) a situações particulares cujos traços morais salientes são
percebidos com acuidade. Há mesmo um raciocínio específico do care: ele não
valida suas respostas a princípios, mas dá sentido aos detalhes concretos,
específicos, e torna-os inteligíveis no contexto da vida das pessoas (BADINTER,
2011, Loc. 799 segundo o Kindle).

Faz sentido pedir uma compensação ao Estado, mas não se pode esquecer de
como as figuras masculinas atuam na prisão de nossos corpos dentro de casa e da
dinâmica sexual heteronormativa. O contato sexual entre marido e mulher também
pressupõe uma relação de poder: “Nenhuma mulher pode se despir alegremente na
frente de um homem sabendo que ela não apenas está sendo avaliada, mas que há
padrões de desempenho para o corpo feminino a serem considerados”, o que destrói
nossa confiança e nosso prazer no corpo (FEDERICI, 2019, Loc. 619 segundo o
Kindle).
Considerações finais
A falta de autonomia e de identidade vistas em Ao farol e denunciadas por
Silvia Federici (2019) começou a impulsionar a revolução feminista. Falta de
identidade esta que a psicologia analítica já pressupôs como característica
intrínseca. No entanto, é preciso ressignificar esta falta de identidade para algo que
já existiu e que foi adormecido por aparatos biológicos e sobretudo sociais, pois,
como sabemos, as mães chegaram antes dos filhos. Suas identidades foram
surrupiadas por uma ideia de que o casamento e a criação dos filhos eram o objetivo
final de todas as mulheres. Lily Briscoe cresceu em uma sociedade na qual o trabalho,
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no auge da Revolução Industrial, representava um esforço fora de casa, em indústrias
e grandes centros. Sra. Ramsay, mais, viveu a Era Vitoriana, na qual a instituição do
casamento era bem-vista aos olhos do conservadorismo. Logo, era entendível
pensar que esta entendesse o trabalho doméstico (ser a esposa ou mãe de alguém)
como ação intuitiva, vinda de maneira natural à psique feminina. Lily Briscoe, no
entanto, parecia entender a complexidade da ideia de doar-se à família, devido à
sensibilidade com que lia os anfitriões da Ilha de Skye, principalmente Sra. Ramsay.
De qualquer maneira, ao revisitarmos a obra depois de tanto tempo, é constatável
que a dinâmica de Sra. Ramsay com Sr. Ramsay e os filhos recai na ideia de que ela
trabalhou, se não mais, tal como o marido, eminente professor de filosofia.
O que Federici (2019) nos lembra, anos depois de Badinter (1980, 2011), é que
esta realidade perdura até os anos contemporâneos, muito depois do romance de
Virginia Woolf, em que o capitalismo e o neoliberalismo exigem do trabalho
doméstico realizado por mulheres o que a teoria marxista não comporta em sua
crítica: um trabalho em dobro, não-remunerado, que chamam de “amor”.
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6. Poesia e modernidade em Beckett1
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Em um opúsculo-manifesto de 1784, Kant

3

discorre acerca de uma

racionalidade que, calcada nos pilares da metafísica, se mostra universal; contudo,
para que os sujeitos de fato se utilizem da racionalidade é preciso que um estado de
menoridade seja superado. Isto é, a proposta de Kant diz respeito a uma
emancipação dos sujeitos que, uma vez exercendo suas condutas por meio de um
pensamento racional, tornam-se livres. Ainda que não fique claro se os sujeitos
sairiam da menoridade por meio de uma conduta ativa, ou de forma passiva, Kant
aponta que “[s]ão, pois, muito poucos apenas os que conseguiram mediante a
transformação do seu espírito arrancar-se à menoridade e encetar então um
andamento seguro. Mas é perfeitamente possível que um público a si mesmo se
esclareça” (KANT, 2018, p. 10-11). O texto de Kant tornou-se referência para diversos
desdobramentos na tentativa de traçar um quadro do sujeito moderno.
Podemos citar aqui, dentre diversos outros estudos, o trabalho desenvolvido
pelos filósofos Theodor Adorno e Max Horkheimer em Dialética do Esclarecimento;
os autores retornam ao conceito de razão elencado por Kant, contudo, dado o
contexto social que se estabeleceu, principalmente, a partir da década de 1930, o
projeto formativo elencado pelo iluminista não passava de uma utopia. Adorno e
Horkheimer (1985) pontuam que o esclarecimento se converteu num novo mito: “o
mito já é esclarecimento e o esclarecimento acaba por reverter à mitologia” (p. 13).
No lugar de uma razão (ratio) amparada num conceito forte de esclarecimento, o que
ora se apresenta é uma razão mecânica que objetiva fins utilitários e imediatos. O
que impera é uma lógica que desconhece limites, buscando o lucro e a dominação

1

Este trabalho foi desenvolvido com o apoio do CNPq.
Mestranda em Teoria da Literatura no Programa de Pós-graduação em Letras da PUCRS. Graduada
em Letras – Língua Portuguesa - Língua Inglesa e suas respectivas literaturas pela Universidade do
Extremo Sul Catarinense (UNESC).
3
KANT, Immanuel. Resposta à pergunta: Que é o iluminismo? [1784]. In: A Paz perpétua e outros
opúsculos. Tradução: Artur Morão. Lisboa: Edições 70, 2018, p. 9-18.
2
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de todos os substratos sociais. Esse cenário decorre de uma razão por parte dos
sujeitos que não consegue refletir sobre si mesma; o esclarecimento caracteriza-se,
portanto, por um pensamento sem profundidade, sem criticidade, imerso no abstrato.
Nas palavras dos filósofos: “o preço que os homens pagam pelo aumento de seu
poder é a alienação daquilo sobre o que exercem o poder. O esclarecimento
comporta-se com as coisas como o ditador se comporta com os homens. Este
conhece-os na medida em que pode manipulá-los” (ADORNO; HORKHEIMER, 1985,
p. 7).
No livro Crítica da razão idolátrica: tentação de Thanatos, necroética e
sobrevivência, Ricardo Timm de Souza, ao tensionar a problemática contemporânea
da adoração idolátrica, cunha duas razões constituintes do pensar dos sujeitos: a
razão ardilosa e a razão vulgar; não há a possibilidade, para o autor, de a razão vulgar
manter-se de modo indissociável, sem que se articule com a razão ardilosa, pois, em
virtude de sua precariedade, acaba por não se sustentar sozinha; a razão vulgar é
sublinhada em uma “volatilidade que flutua nos níveis mais rasos de qualquer coisa
remotamente semelhante à ideia de autonomia em sentido kantiano”, portanto, “não
seria possível sem algum tipo de alicerce mais sólido, sem alguma estrutura de
legitimação do obtuso [...]” (SOUZA, 2020, p. 13). Esse retrato do sujeito
contemporâneo toca diretamente na própria noção de linguagem. Há que se pensar,
diante disso, qual o horizonte de possibilidade da linguagem em face a sujeitos que
beiram ao esquizofrenismo, envoltos num pensamento abstrato.
Nesse mesmo livro, Souza (2020) dedica um capítulo à linguagem, intitulado
“Adoecimento da linguagem: fórmulas da idiotia”. Ele parte do texto de Hannah
Arendt sobre Eichmann para demonstrar o empobrecimento linguístico como causa
e consequência de um empobrecimento do pensamento. Destarte, recuperar um
pensamento substantivo relaciona-se a uma experiência linguística mais profunda
do que a trivialidade cotidiana dessa linguagem repetida à exaustão, moldada na
sociedade de massas, tal como o movimento das tillergirls denunciado por Siegfried
Kracauer4. Quando o uso linguístico se demonstra banal, isto é, nada havendo por
trás do enunciado, a necessidade de reflexão é desnecessária. Tudo está exposto.
4

Cito aqui, especificamente, a tese desenvolvida pelo filósofo alemão num ensaio de 1929 intitulado
“o ornamento da massa”, que se encontra em livro com o mesmo título, publicado em 1963. Em linhas
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Como posto anteriormente, essa linguagem irrefletida tanto é resultado de
uma razão instrumentalizada, quanto propulsora dessa racionalidade dos sujeitos;
esse retrato parece apontar para algo que é próprio da modernidade, uma vez que
“uma geração que ainda fora à escola num bonde puxado por cavalos, viu-se
abandonada, sem teto, numa paisagem diferente em tudo, exceto nas nuvens, e em
cujo centro, num campo de forças de correntes e explosões destruidoras, estava o
frágil e minúsculo corpo humano” (BENJAMIN, 1994, p. 115). A partir de todo o
desenvolvimento da maquinaria industrial, os corpos acabaram perdendo
movimentos profundos, não há mais a possibilidade de uma experiência em termos
substanciais; os braços agora emparelham-se e confundem-se ao movimento da
máquina, produzindo uma técnica que conhece apenas uma etapa, sem reconhecer
o todo de um processo maior.
Os sujeitos modernos, então, são constituídos pela fragmentação e, no que
concerne à reflexão, há posto que, assim como o corpo é mecanizado, o pensamento
também o é, e “quanto mais as ideias tornam-se automáticas, instrumentalizadas,
menos se vê nelas pensamentos com um sentido próprio. Elas são consideradas
máquinas” (HORKHEIMER, 2015, p. 30). Com isso, a linguagem se torna mero
adereço, meio comunicacional, também mecânico e automatizado. Ancorado em
toda uma discussão crítica da problemática do moderno, este estudo propõe,
portanto, voltar o olhar para algumas questões que perpassam a poesia em língua
inglesa de Samuel Beckett escrita após a década de 1940, em especial, atentar-se
para a construção da linguagem poética, numa tentativa de explorar o próprio do
moderno, ainda que de forma breve.

gerais, Kracauer, a partir de um caso particular — a saber, as tillergrils, grupo de dançarinas que, em
suas apresentações, realizavam os mesmos passos de dança, ao mesmo tempo — estabelece uma
leitura cultural maior, num âmbito social regido pelo capitalismo: a massificação dos corpos dos
sujeitos modernos aponta para uma perda de um conteúdo substancial e profundo de subjetividade;
os corpos, agora regidos por uma aparelhagem industrial, não mais se diferenciam dessas máquinas,
uma vez que “indiferente à diversidade da forma, o sistema a partir de si leva ao cancelamento de
todas as particularidades nacionais e à fabricação de massa operária que, em todos os pontos da
terra, possam ser empregada de modo uniforme” (KRACAUER, 2009, p. 94).
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Um ensaio da modernidade: a repetição como um esfacelamento da linguagem
Ao tratar de modernidade e falência linguística, um dos nomes na literatura
que pode ser citado é Samuel Beckett. Afinal, o autor teve de se defrontar com os
desdobramentos do pensamento moderno e com suas crises, ou seja, com a ruína
de certos projetos modernos como os de Kant. Se, por um lado, os escritos mais
revisitados do irlandês Samuel Beckett dizem respeito às diversas peças teatrais
publicadas e, num segundo momento, à sua prosa romanesca, por outro lado, Beckett
escreveu poemas e contos, além de dedicar-se a projetos voltados para a crítica
literária, muitas vezes ignorados ao analisar as obras do autor, mesmo que a escrita
de poemas o tenha acompanhado tanto em sua fase inicial, quanto em sua fase
madura como escritor. Assim como o faz na escrita de outros trabalhos, também na
produção de versos, Beckett não se restringiu a escrever em uma apenas uma língua:
há registros de poemas escritos em língua francesa, bem como em língua inglesa. A
questão do trabalho com uma língua estrangeira leva-nos a tensionar o campo da
tradução, este que alcança e passa por todo o conjunto de trabalho do escritor. Ao
debruçar-se numa autotradução de um poema escrito em francês 5 , em 1974, e
publicado já em língua inglesa, em 1975, Marcos Siscar (2017), além de deter-se em
questões intrínsecas à própria configuração do poema, isto é, voltar-se para a
potência que emana do próprio escrito, bem como para as especificidades que
impera nas línguas em questão, aponta para uma manifestação maior, que toca na
própria noção de sentido, ou de um reestabelecimento deste, na transposição do
poema de uma língua para a outra: “uma re‑leitura supõe, portanto, não apenas uma
explicitação do projeto de sentido, mas também daquilo que o texto deveria se liberar
para poder tornar‑se aquilo que gostaria de ser” (SISCAR, 2017, p. 21).
Ainda que essa questão surja de um poema em específico, há que pensar até
que ponto a questão do sentido, a partir da tradução, é posta e se faz essencial na
obra do escritor, uma vez que o trabalho com o estrangeiro não é mero acaso ou
acidente. É possível afirmar, ainda, que “se a tradução é a cena [...] do devir‑texto do

5

O poema em questão é “Hors crâne seul dedans”; em língua inglesa, “Something there”, presente
numa coletânea de poemas do autor: BECKETT, Samuel. Select poems 1930‑1989. Ed. David Wheatley.
London: Faber and Faber, 2009b.
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texto, poderíamos dizer que a relação com a poesia, em Beckett, é a cena do
devir‑poeta em Beckett” (SISCAR, 2017, p. 21). Mais que se restringir a um conceito
rígido de poesia, esse devir-poeta pode ser pensado na própria poética presente em
sua prosa, pois, mesmo escrevendo versos, isto é, escrevendo poemas na forma mais
tradicional que há, a relação de Beckett não se dá sem certa tensão; dito de outro
modo: “o fato de que tal relação com a poesia é tratada pelo próprio autor de modo
problemático, permanentemente cercada de hesitações ou de declarações de valor
que não deixam de constituir-se, a meu ver, como uma espécie de resistência”
(SISCAR, 2017, p. 16). Num âmbito crítico, é possível visualizar que “configura-se em
Beckett uma relação que diz respeito a algo mais complexo do que a uma
necessidade interna do texto. Alguns especulam se não haveria na produção em
verso do autor uma ideia de laboratório para a obra escrita em prosa” (SISCAR, 2017,
p. 16). A questão para Beckett é que a poesia não se estabelece em um solo seguro,
por outro lado, para ele “trata-se do caso extremo de uma arte que estaria toda ela
‘em crise’, enforcada por assim dizer no poste da modernidade ou da modernização”
(SISCAR, 2017, p. 14).
Annita Costa Malufe, em seu estudo A repetição em Beckett e Deleuze (2017),
ao debruçar-se sobre a questão do estilo filosófico em Deleuze e do estilo literário
em Beckett, pontua que este, mais do que buscar por um simples tensionamento da
língua, evoca um empreendimento de destruí-la, em face de um novo sistema da
língua, oposta ao da linguagem enquanto código; para isso, o escritor leva até as
últimas consequências essa linguagem “tradicional”, esgotando-a: “o esgotamento
do possível é, portanto, necessário, para que esse próprio campo de possibilidades
possa se ampliar em um novo gesto criativo. Essa operação linguística nascida do
esgotamento teria de ser capaz de perfurar as palavras por dentro [...]” (MALUFE,
2017, p. 156). Ora, se para o escritor, como pontuado anteriormente, a poesia estava
em crise, a linguagem, por sua vez, como constituinte do literário, não poderia se
encontrar senão na própria crise. Se extrapolarmos os limites dos gêneros, detendonos na linguagem posta por Beckett em seus escritos, defrontamo-nos com a
repetição, e a questão da “repetição constante que constrói o diálogo é traço da
incomunicabilidade de seus supostos interlocutores, e a exaustão a que essa
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repetição é levada nos conduz ao esvaziamento do sentido, à evidência de uma
linguagem em crise” (ALVES; ANDRÉ, 2011, p. 8).
Malufe aponta possibilidades outras da leitura da repetição empregada pelo
escritor, para além de uma repetição que se faz em virtude de uma “busca de
reencontrar uma suposta origem, que parece nunca ser alcançada, como em um
trauma” (2017, p. 161). Desse modo, “repete-se porque não se consegue chegar a
uma significação específica, a uma ideia eu se tem em mente, ou a uma designação
qualquer de um objeto ideal” (MALUFE, 2017, p. 161). É possível pensar, também, a
repetição não como uma operação de mera duplicação ou espelhamento, mas sim
como um procedimento que, ao retornar as sentenças, acaba por estabelecer “uma
repetição que tem como efeito romper o privilégio da significação e fazer saltar um
ritmo próprio aos engates e desengates das palavras entre si” (MALUFE, 2017, p.
169). Daí que, ao passo que há uma perfuração das palavras, a fim de se estabelecer
uma linguagem outra, a possibilidade de representação é aniquilada. Para a autora,
[a] repetição, enquanto procedimento privilegiado na escrita de Beckett, pode ser
lida tanto como uma repetição do mesmo, apoiada na insuficiência, que retoma
e aprofunda um ponto fixo, como origem ou destino – e não faltam leituras que
se apoiem nessa hipótese –, quanto como uma repetição positiva, que opera por
excesso, e engendra a diferença. Apenas nessa segunda concepção que a
repetição pode ser compreendida como um combate à representação (MALUFE,
2017, p. 161).

Ainda para a estudiosa, a repetição não necessariamente indica uma falência
ou fracasso, mas, “[...] enquanto movimento generalizado da escrita de Beckett,
implicada em um projeto poético mais amplo, a repetição pode ser vista como um
procedimento que abarca, de fato, a repetição do diferente” (MALUFE, 2017, p. 163).
No poema “The downs” — publicado em 1988 num jornal britânico, ainda que
se tenha diferentes respostas para seu ano de escrita; “em Poems 1930-1989,
afirma-se que Beckett não conseguia se lembrar de quando havia escrito o poema,
mas havia alegado que o texto surgiu em sua mente quando olhava para o Tâmisa,
da Ponte Waterloo (VESCOVI, 2021, p. 151); estudiosos da obra beckettiana pontuam
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que o poema pode ter sido escrito entre as décadas de 1960 e 1970 —, é possível
visualizar um trabalho poético que, construído em um solo de ruínas, parece
potencializar a linguagem, ainda que por meio de palavras que, em seu significado,
têm relação com algo que falta:
the downs6
summer days on the downs
hand in hand
one loving
one loved
back at night
the hut
no thought
thoughtless on
under the sun
hand in hand
one loving
the other loved
thoughtless back
night
on till the cliff
the edge
hand in hand

6

A tradução ora apresentada é de Gabriela Ghizzi Vescovi (2021). Os vales: os vales / dias de verão
nos vales/ de mãos dadas/ um amando/ um amado/ de volta à noite/ a barraca// pensamento
ausente/ sem pensar / sob o sol/ de mãos dadas / um amando / o outro amado / sem pensar de novo
/ à noite // seguindo até o penhasco / o abismo / de mãos dadas /olhando para baixo/ a espuma /
nada além / do abismo / da névoa // nenhuma palavra/ sem palavras ainda / sob o sol / de mãos
dadas / até o abismo / sem palavras de novo // a barraca / noite / a ponte / noite invernal/ vento/
neve/ olhando para baixo/ a enchente/ espumando/ enchente negra ainda espumando// pensamento
ausente /olhando para baixo/ enchente sem sentido/ espumando ainda/ noite invernal/ vento/ neve/
nenhum sentido// luz/ detrás dos montes/ lamparina/ para iluminar a espuma/ a neve/ pouco acesa/
a espuma/ a neve (VESCOVI, 2021, p. 150).
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gazing down
the foam
no further
the edge
the foam
no speech
speechless on
under the sun
hand in hand
till the edge
speechless back
the hut
night
the bridge
winter night
wind
snow
gazing down
the flood
foaming on
black flood foaming on
no thought
gazing down
meaningless flood
foaming on
winter night
wind
snow
no meaning
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light
from the banks
lamplight
to light the foam
the snow
faintly lit
the foam
the snow
(BECKETT, 2014, p. 207)
O poema, cuja forma se dá em sete estrofes, nos coloca diante de sujeitos
cujos pensamentos parecem ficar à deriva, assentados no instável. Somos expostos
a duas pessoas que parecem não estabelecer um diálogo, ainda que um seja amado
e o outro o ame, e que suas mãos se unam em determinados momentos — hand in
hand/ one loving/one loved — aparentam ser dois sujeitos estranhos entre si,
desconhecidos, unidos, ao que parece, muito mais pelo abismo que impera em suas
existências; é possível pensar, ainda, o abismo como um duplo: o abismo como local
físico, de onde, como posto no poema, é possível observar o correr, que perderá
intensidade apenas na última estrofe, de uma água densa — gazing down/ the flood
/ foaming on / black flood foaming on — ou, por outro lado, o abismo como a própria
distância entre os corpos. A percepção de um tempo-espaço por parte dos sujeitos
parece não dar conta de abarcar a realidade, pelo contrário, há uma impossibilidade
de se alcançar o real. Daí emana a possibilidade de pensar o real e se, de fato, a partir
das subjetividades postas no poema, há o acesso a uma realidade. O que parece
fazer mais sentido é que “o real é inalcançável e que a realidade só existe para o
sujeito a seu modo — e nem para ele existe, pois não conhece o real, só sua
percepção dele” (VESCOVI, 2021, p. 48).
Essa percepção é diretamente afetada por uma razão que não demonstra
adensamento e atitude reflexiva; a linguagem que constitui os sujeitos, e que
“permitiria” o acesso ao real, não se apresenta como algo referencial, isto é, como
algo que abarca os dados objetivos, possibilitando um acesso direto ao que os cerca,
mas sim coloca o pensamento em suspensão, sem que de fato se possa ter um
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acesso substancial, profundo. Todo esse emaranhado de traços esvaziados, que
configura a poética Beckett, parece demostrar que este “reivindica, assim, uma
subjetividade não romantizada, ou a impossibilidade da objetividade diante da
percepção individual da fragmentação e da impotência da memória e da linguagem”
(VESCOVI, 2021, p. 48). A própria repetição de palavras que abarcam o assunto do
esquecimento, ou melhor, do esvaziamento — no thought e thoughtless, no speech e
speechless, meaningless e no meaning, que, de certa forma, constituem,
respectivamente, a segunda, quarta e sexta estrofes, enquanto na primeira, terceira
e sétima estrofes o que se mostra é a intercalação das estações do ano, entre a
luminosidade de dias de verão (summer days on the downs) e das noites de inverno
(winter night) — demonstra a precariedade de se estabelecer relações, seja entre si,
como com a esfera do pensamento.
A mecanização, com a qual nos deparamos nas ações das duas pessoas no
poema, indica um esfacelamento da linguagem dos sujeitos modernos, que, imersos
num mundo sem certezas, sem grandes narrativas, tentam sustentar suas
existências. A temporalidade, elemento o qual a existência não consegue escapar,
desvencilhar, parece, no poema em questão, percorrer em círculos; temos
conhecimentos que o tempo passa, primeiro pela mudança das estações, e, num
segundo momento, pelos espaços percorridos pelas duas pessoas, que, na primeira
estrofe, encontram-se em um vale, e depois defronte a um abismo num penhasco,
retornam, após, a uma barraca, que é deixava quando ambos se dirigem até uma
ponte; não é possível, contudo, atestar ordem cronológica: a noção de tempo aqui é
oposta à uma noção positivista, o que parece ser construído pelo escritor é um tempo
embaralhado, diluído em fragmentos. Nesse ínterim, a existência vai se sucedendo,
ainda que de modo mecânico, imersa numa linguagem esfacelada, sem significação,
que no próprio não dizer se faz presente: “a quarta estrofe dá destaque ao silêncio
persistente entre os indivíduos, e no ambiente. É dia, nesse momento, e ambos
continuam de mãos dadas, na beira do precipício, em silêncio, até retornarem à
cabana, à noite” (VESCOVI, 2021, p. 152). Os próprios personagens vão se
esvaziando; não há indícios físicos deles, qualquer menção a algo que os caracterize
exteriormente, na aparência, algo que demonstre o belo ou até mesmo o grotesco;
apenas somos apresentados a dois corpos que flertam com o fim de sua existência,
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com o suicídio. Essas duas pessoas aparecem diretamente apenas nos quatro
primeiros versos, quando temos conhecimento de que estão de mãos dadas, vazios
no pensamento e na fala; ainda que nos versos posteriores possamos identificar
esses sujeitos, eles parecem perder espaço para os fenômenos da natureza e do
urbano, este especificamente quando uma lamparina é visualizada (light/ from the
banks/ lamplight/ to light the foam).
Diante desse cenário, é possível pensar num próprio projeto estético do
poético em Beckett, que, ao que parece, volta-se para algo da ordem do esgotamento
da linguagem, do trabalho com espaços e subjetividades vazias e, a partir de tais
elementos, se “modela uma estética do fragmento e do ruído, do fracasso e do
silêncio, uma vez que só há nada a dizer sobre o real, ao mesmo tempo em que é
preciso dizer; mas, como registro de uma imagem no escuro ou um som distante, o
ruído impede a limpidez e condena o sujeito ao fracasso” (VESCOVI, 2021, p. 48). É
uma estética, portanto, que parece se utilizar das ruínas do moderno, que busca,
ainda que de forma paradoxal, por um novo sistema de língua, de linguagem, ainda
que haja pouco ou nada para se dizer da realidade, daí que “é criada sua estética do
nada, do esvaziamento e do esgotamento, que revela a impossibilidade de se atingir
a realidade” (VESCOVI, 2021, p. 48). É possível pontuar, também, nesse projeto
estético, uma não possibilidade de dissociar forma e conteúdo; os versos que
integram o poema não são construídos por uma sintaxe normativa, mas sim por
sentenças que, em sua maioria, são palavras soltas, ou expressões que apresentam
uma palavra auxiliar para lhe conferir materialidade; estamos diante de um trabalho
que se constrói no e pelo fragmento, em que “cada estrofe parece descrever uma
cena curta, e as cenas se complementam, formando uma narrativa maior — a qual,
por sua vez, acompanha a mudança das estações” (VESCOVI, 2021, p. 151).
Nesse projeto de forma e conteúdo, o próprio título do poema tensiona o que
virá a ser posto nos versos, isto é, a relação do penhasco com algo que se direciona
“para baixo”, além de indicar a existência dos sujeitos, que permanece num limiar de
um esfacelamento em vida, ou da própria destruição da morte; temos, portanto, a
partir do título, uma palavra que “se refere a vales e baixadas, mas remete aos outros
usos do termo ‘down’, que pode funcionar como advérbio, adjetivo e preposição em
inglês, sugerindo a direção “para baixo”, mas também desamparo, rebaixamento,
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destruição” (VESCOVI, 2021, p. 154). Há vários elementos postos na própria
configuração do poema que indicam um trabalho complexo por parte do autor, que
demanda potência de uma escrita poética que menos parece algo obtido de uma
inspiração do que um trabalho consciente de se pensar a construção do poema,
inclusive, “o argumento principal de Beckett esclarece o raciocínio imbuído em seus
poemas, segundo o qual a forma está sempre relacionada de forma indissociável ao
conteúdo” (VESCOVI, 2021, p. 47). A sonoridade, por sua vez, parece voltar-se para
algo “eminentemente musical, conduzida pelo ritmo, pela sonoridade e avessa à
mimese” (MALUFE, 2017, p. 154). Há, no poema, a correspondência sonora entre
algumas palavras, como snow e foam; snow e down; on e sun; ficamos defronte,
portanto, de um recurso de “aliteração de sons nasalados e sibilantes (foam, flood,
snow, thoughtless, one, on, foaming [...]) (VESCOVI, 2021, p. 154, grifo meu). Neste
poema, portanto, é possível observar como as subjetividades apresentam-se
esvaziadas, impossibilitando um vínculo profundo entre os sujeitos; estes, inseridos
em um espaço onde menos as certezas religiosas estão postas do que uma própria
escolha livre, ou mesmo uma falsa ideia de escolha, visto o engendramento do
aparato industrial, constroem a existência num solo instável.
Alguns apontamentos finais
Orlando, ao dirigir pelas ruas da capital inglesa no final da década de 1920,
aponta para uma multidão de transeuntes que percorriam freneticamente a Old Kent;
nas palavras do narrador do romance: “[...] depois de vinte minutos o corpo e a mente
eram como pedaços de papel rasgado caindo de um saco, e, na verdade, o processo
de dirigir depressa por Londres afora se assemelha tanto ao ato de cortar a
identidade em pedaços” (WOOLF, 2018, p. 182). A experiência dos corpos, agora, se
assemelha ao rodar das máquinas; são corpos que, vazios de subjetividades,
constroem-se no pilar da irracionalidade, numa fragmentação que ocasiona a
identidade ser “cortada em pedaços”. A linguagem dos sujeitos, por sua vez, é
exposta por sentenças que pouco comunicam.
É nessa conjuntura que estão inseridos as personagens de Beckett. São
sujeitos fraturados, seja fisicamente, bem como substancialmente. A experiência do
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moderno, denunciada por tantos críticos, influi uma perda significativa de vínculos
sólidos, de certezas; na especificidade da escrita de Beckett, para além de seu projeto
de perfurar as palavras com vias de fundar uma nova língua, há o aspecto do
estrangeiro que toca diretamente na construção da narrativa, que se desenrola em
um “‘entre-espaços’— no trânsito entre lugares, idiomas, gêneros —, o que reflete no
sentimento de estrangeirismo e na crise identitária consequentes dessa vivência a
partir das personagens da literatura beckettiana [...] as quais parecem se identificar,
justamente, com a fronteira” (VESCOVI, 2021, p. 38). Como visto, a opção do autor
por escrever em línguas outras que não somente a materna, implica no próprio
conteúdo daquilo que será escrito. Na poesia, campo o qual Beckett percorreu, a
busca de uma outra linguagem parece ainda mais pungente, com uma construção
sintática que privilegia o próprio conteúdo do escrito, numa repetição que, para além
de mostrar uma falência do comunicacional, denota a potência linguística que tanto
Beckett almejou.
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7. O empedramento da linguagem como arma:
uma funda permanente apontada aos animais não humanos e o texto literário como
escudo
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Filipe Smidt Nunes
A linguagem empedrada: o embrutecimento da existência nos animais humanos e
não humanos
Muitos bichos se comunicam por vias
clandestinas ou quase inaudíveis para alguns
ouvidos
Maria Esther Maciel – A orquestra da natureza1

Vivemos tempos de abandono das sutilezas que tanto enriquecem a existência
(e possibilidades de existência, diga-se). Nota-se o avanço de forças aglutinantes,
que empurram tudo e todos à mesmice de significados, de visões de realidade, uma
atrofia do mundo que se revela, por inevitável consequência lógica, no
empobrecimento da linguagem, resultando uma imensa e indesviável dificuldade de
comunicação.
É o que leciona Ricardo Timm de Souza em seu Crítica da razão idolátrica:
tentação de Thanatos, necroética e sobrevivência:
A linguagem é extremamente pobre porque a ideia de vida a que ela subjaz assim
o é; a atrofia da linguagem não é um infeliz acidente, mas a consequência
necessária da atrofia do mundo. Um mundo que se inclina à morte pelo
esgotamento, pela impossibilidade de comunicação, da própria ideia de
comunicação. Tal configuração de coisas não poderia desembocar senão em um

1

MACIEL, Maria Esther. Longe, aqui. Poesia incompleta 1998-2019. 1ª ed. Belo Horizonte: Quixote+Do
Editoras Associadas, Tlön Edições, 2020. p.54.

80 | A escrita como ato ético: a interface entre filosofia e literatura
universo cadavérico, pelo triunfo antecipado da morte, que se expressa pela
“obediência cadavérica”.2

A ideia de pensamento único esconde, da mesma forma, a implantação ou
manutenção da lógica de violência, controle e domínio, tornando inviável a respiração
e surgimento de ideias distintas, centralizando, novamente, as potências da vida,
como bem observa o professor:
Todo sistema de “pensamento” único, toda ideologia de implantação de alguma
lógica de violência, controle ou domínio total, em qualquer âmbito da cultura,
pretende sempre, já desde o seu início, paralisar o pensamento por algum tipo de
enfeixamento energético que conduza as potências da vida a um só foco – o foco
da Totalidade ou, no presente caso, o foco idolátrico.3

Disso decorre o chamado empedramento da linguagem, sinal próximo de sua
morte, diante da repetição irrestrita, barulhenta, inesgotável e, em especial, vazia dos
murmúrios, fórmulas, clichês e gritos daqueles que pretendem empurrar verdades
definitivas sem quaisquer questionamentos:
A linguagem se empedra. Esse é o início de sua morte próxima, quando tudo o
que sobrar serão gritos e murmúrios inarticulados, repetição espasmódica de
fórmulas, clichês revestidos de tonalidades impróprias e com ridícula pretensão
de aparecerem como verdades definitivas.4

Acrescento: os murmúrios e os gritos não são apenas dos interlocutores
destas verdades definitivas, mas de todos aqueles que sofrem diante de seus reflexos
e sua manutenção. Por um lado, há o brado daqueles que forçam a verdade pronta.
Do outro, o protesto das existências divergentes – protestos estes não empedrados,
importa ressalvar.
2

SOUZA, Ricardo Timm de. Crítica da razão idolátrica: tentação de Thanatos, necroética e
sobrevivência. Porto Alegre, RS: Zouk, 2020. p. 40.
3
SOUZA, Ricardo Timm de. Crítica da razão idolátrica: tentação de Thanatos, necroética e
sobrevivência. Porto Alegre, RS: Zouk, 2020. p. 48.
4
SOUZA, Ricardo Timm de. Crítica da razão idolátrica: tentação de Thanatos, necroética e
sobrevivência. Porto Alegre, RS: Zouk, 2020. p. 36.
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A ideia de vida por trás desta linguagem empedrada é pobre, rasa. Além dos
humanos, outros convivem conosco neste planeta. Não vivemos sozinhos, como
indivíduos ou como espécie. Mesmo assim, o impacto da nossa existência e modo
de vida não é, no mais das vezes, examinado de forma aprofundada, em especial no
que se refere aos outros seres viventes,
Isso adquire especial relevo tendo em vista o reconhecimento científico de que
os humanos não são os únicos a possuírem consciência. A Declaração de Cambridge
sobre a Consciência em Animais Humanos e Não Humanos, proclamada em julho de
2012, reafirma o que há muito já se sabia: os animais não humanos, dentre eles todos
os mamíferos, aves e muitos outros, possuem os substratos neurológicos que geram
a consciência, sendo capazes de exibir comportamentos intencionais:
Nós declaramos o seguinte: "A ausência de um neocórtex não parece impedir que
um organismo experimente estados afetivos. Evidências convergentes indicam
que animais não humanos têm os substratos neuroanatômicos, neuroquímicos
e neurofisiológicos de estados de consciência juntamente como a capacidade de
exibir comportamentos intencionais. Consequentemente, o peso das evidências
indica que os humanos não são os únicos a possuir os substratos neurológicos
que geram a consciência. Animais não humanos, incluindo todos os mamíferos
e as aves, e muitas outras criaturas, incluindo polvos, também possuem esses
substratos neurológicos"5.

O reconhecimento científico da consciência e comportamentos intencionais
de, neste momento, todos os mamíferos, aves e muitas outras criaturas, incluindo os
polvos, não levou, infelizmente, a alterações significativas na maneira como tratamos
estes seres. Há, inclusive, tentativas de rebaixar a extensão da responsabilidade
humana sobre o tema, relegando a reflexão a planos menores da problemática
contemporânea6, mesmo diante das inafastáveis implicações ambientais, sanitárias
5

LOW, Philip. Declaração de Cambridge sobre a Consciência em Animais Humanos e Não Humanos.
Instituto
Humanitas
Unisinos,
2012.
Disponível
em:
http://www.ihu.unisinos.br/172noticias/noticias-2012/511936-declaracao-de-cambridge-sobre-a-consciencia-em-animaishumanos-e-nao-humanos. Acesso em 07 jul. 2021.
6
Sempre que alguém diz ”Não devemos ser sentimentais”, entenda-se que está prestes a fazer algo
cruel. E se acrescentar: “Temos que ser realistas”, significa que vai ganhar dinheiro com isso. Brigid
Brophy (apud NACONECY, 2006, p. 223).

82 | A escrita como ato ético: a interface entre filosofia e literatura

e éticas.
Um dos principais entraves ao avanço nas discussões é o costume humano,
adquirido há séculos, em coisificar os outros animais, questionando-se sempre “o
que é um animal” e nunca “quem é o animal”:
A primeira questão que se coloca parece ser também uma das principais: afinal,
quem é o animal? Esta questão parece ser imprópria em muitos sentidos, pois
nos acostumamos, ao longo dos séculos, a coisificar o que estabelecemos como
correlato de nosso intelecto todo-poderoso; a pergunta poderia soar, no máximo,
como “o que é um animal”. E, não obstante, pretendemos argumentar neste texto
em favor de uma radical reordenação axiológica, que estabeleça os animais como
também depositários de uma estrutura correlacional de alteridade irredutível à
simples simetrização do logos classificador.7

A coisificação da vida, o empedramento não só da linguagem, mas também da
existência relegada aos animais não humanos, desconsiderando as personalidades
individuais distintas, as diferentes intelectualidades, necessidades biológicas e,
inclusive, emocionais, passa, também, pela incapacidade humana em nomear, de
forma adequada, os outros seres vivos. Tornar o vivo em objeto, é, também, chamálo como tal.
O homem sentiu-se no direito de conferir aos seres que não compartilham sua
espécie uma única palavra: animal. Nós, humanos. Os outros, animais. Desde então,
o homem dispõe sobre a totalidade da vida no planeta, tanto no sentido de classificar
os demais sob os seus parâmetros totalizantes8, quanto no sentido de sentir-se dono
do mundo, em uma interpretação desmedida da ordem bíblica para dominar os
peixes, as aves, os animais domésticos, as feras e os répteis, além de submeter ou
sujeitar a Terra (Gn 1, 26-28).

7

SOUZA, Ricardo Timm de. Ética como fundamento II: pequeno tratado de ética radical. Caxias do Sul,
RS: Educs, 2016. p. 261.
8
Sobre o tema, Maria Esther Maciel, ao abordar a obra de Michel de Montaigne: “é muita presunção
do homem pensar que pode assegurar a sua própria supremacia em relação aos outros animais ao
distribuir as faculdades físicas, emocionais e intelectuais que bem entende a eles”. In: MACIEL, Maria
Esther Literatura e animalidade. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2016. p. 29.
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Interpretou o homem dominar, submeter e sujeitar como impositivos de
propriedade e não de proteção. Ao invés de guardião, tornou-se dono. Jacques
Derrida, no notável O animal que logo sou (A seguir), trata do entendimento humano
de que a palavra animal, como atribuída, é e foi compreendida como um direito
recebido por herança, que arrasta consigo outros tantos direitos, tais como: à palavra,
ao nome, ao verbo, ao atributo, à linguagem de palavras, a tudo aquilo de que seriam
privados os outros, colocados no grande território do bicho9.
Há, assim, uma aproximação da violência entre o nomear e o coisificar as
outras espécies. A ausência e/ou negação da nomeação adequada, a divisão em tãosomente dois grandes blocos semânticos, leva, da mesma forma, à própria negação
da existência, do direito de ser, em sua plenitude.
Maria Esther Maciel elucida a proposta de Derrida em tentar atingir uma maior
complexidade neste tema:
Outro questionamento instigante de Derrida diz respeito ao uso, nos discursos
dos referidos pensadores, da palavra “animal” no singular genérico, por acreditar
que o confinamento de todos os viventes, fora o homem, num conceito único e
homogeneizante é tanto uma falta contra os rigores do pensamento quanto um
crime contra os animais. [...]
Daí a proposta do filósofo de substituir a palavra “animal” pelo neologismo (uma
palavra-valise) “animot”, como forma de fazer ouvir, no singular da palavra
animal, o plural “animais” (animaux) e mostrar como a linguagem afeta o nosso
acesso à complexidade do mundo não humano.10

Também negamos, ou evitamos questionar, a capacidade comunicativa dos
animais não humanos, tanto com os homens quanto com as outras espécies.
Negamos a linguagem animal.
Michel de Montaigne, em seus Ensaios, especialmente na Apologia de
Raymond Sebond, reflete sobre o tema, não apenas na faculdade dos animais em
responder, falar, rir, mas também em o fazer em diferentes idiomas:
9

DERRIDA, Jacques. O animal que logo sou (A seguir). Tradução: Fábio Landa. São Paulo: Editora
UNESP, 2002. p. 61-62.
10
MACIEL, Maria Esther Literatura e animalidade. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2016. p. 40-41.
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Não é admissível que a natureza nos tenha negado esse instrumento que deu a
muitos outros animais, pois que outra coisa será, senão linguagem, isso que lhes
permite queixar-se ou manifestar sua alegria, chamar por socorro, ou para o
amor, o que fazem por meio da voz? Por que não falariam conosco? E não falamos
com eles? Quanta coisa dizemos nós aos cães, que eles compreendem e
respondem! A linguagem que com eles empregamos não é a mesma que nos
serve para falar aos pássaros, aos porcos, aos bois, aos cavalos. Mudamos o
idioma segundo o animal a que nos dirigimos. [...] Parece-me até que Lactâncio
atribui aos animais não somente a faculdade de falar mas também de rir, e a
diferença de línguas que se observa entre os homens, segundo sua terra de
origem, igualmente se constata entre os animais de uma mesma espécie.
Aristóteles cita como exemplo o canto da perdiz que varia segundo esteja em
região plana ou montanhosa. [...]
Disse tudo isso para estabelecer a semelhança que há entre os seres da criação
e recolocarmo-nos entre as demais criaturas. Não estamos acima e nem abaixo
delas.11

É na semelhança que reside, segundo Montaigne, a possibilidade de
realocarmos os “seres da criação”, nem acima e nem abaixo uns dos outros. Por
outro lado, a distinção entre as criaturas deve, igualmente, ser observada e
respeitada. A linguagem de cada animal não humano, por evidente, não se assemelha
a dos homens, o que não impede, de modo algum, de se fazerem compreendidos.
Maria Esther Maciel, no cotejo dos escritos de Montaigne e Derrida, percebe
que os intelectuais não defendem o uso da “linguagem humana” aos animais, mas
sim a existência de outras formas de linguagem. Não há, dessa forma, uma falta, mas
uma distinção:
Mas o que Derrida ressalta com seus apontamentos (e que Montaigne parecia
marcar ao mencionar determinadas habilidades comunicativas dos animais) não
é, obviamente, a suposta capacidade de os viventes não humanos fazerem uso
da linguagem humana, mas, sim, a existência de possíveis outras formas de
linguagem através das quais os animais se comunicariam com seus pares e com

11

MONTAIGNE, Michel de. Ensaios. Tradução: Sérgio Miller. São Paulo: Editora 34, 2016. p. 460-461.
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os viventes de outras espécies, incluindo a humana. Sob este aspecto, a falta de
linguagem humana entre os bichos não seria de fato uma insuficiência, uma
privação, visto que eles disporiam de outras modalidades de fala e pensamento,
incomensuráveis em equivalências humanas. Algo, aliás, que as recentes
pesquisas nesse campo têm evidenciado. 12

A linguagem dos animais, em que pese não verbalizada, não se mostra
empedrada, porquanto o animal, quando pretende comunicar algo, transmite o que
ainda não foi dito, ou seja, se distancia do propagador de clichês. Ricardo Timm de
Souza, ao tratar do sofrimento animal vinculado ao “progresso” científico e à
multiplicação de capitais, aponta a incapacidade racional e estratégica de resistência
destes seres: “sua linguagem, que não é articulada, porém ética – vida que vive e
sofre – não pode opor resistência à linguagem que justifica a si mesma seu
sofrimento e aniquilação como parte de uma lógica maior, mais poderosa”13.
Assim, como o homem poderia sensibilizar-se às múltiplas existências, uma
vez que a linguagem dos animais, embora existente, não é levada em consideração?
Jacques Derrida traz importante contribuição ao não se limitar ao olhar humano no
contato com outros seres, mas reconhecer o “ponto de vista do outro absoluto”, uma
alteridade absoluta do próximo, esquecida, até mesmo, pela filosofia:
E a partir desse estar-aí-diante-de-mim, ele pode se deixar olhar, mas também, a
filosofia talvez o esqueça, ela seria mesmo esse esquecimento calculado, ele
pode, ele, olhar-me. Ele tem seu ponto de vista sobre mim. O ponto de vista do
outro absoluto, e nada me terá feito pensar tanto sobre essa alteridade absoluta
do vizinho ou do próximo quanto os momentos em que eu me vejo nu sob o olhar
de um gato.14

O animal, portanto, é portador de um olhar. Cada animal, como indivíduo, assim
o é, inclusive. Olhamos nós a eles e esquecemo-nos de que eles nos olham de volta.
12

MACIEL, Maria Esther Literatura e animalidade. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2016. p. 40-41.
SOUZA, Ricardo Timm de. O cuidado de animais não-humanos como imperativo ético radical – Sete
teses. Revista Latinoamericana de Estudios Criticos Animales, Buenos Aires -Argentina, ano III, volume
II, dezembro, 2016. p. 227.
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DERRIDA, Jacques. O animal que logo sou (A seguir). Tradução: Fábio Landa. São Paulo: Editora
UNESP, 2002. p. 28.
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Uma observação atenta nos revela suas diferentes faces, algumas facilmente
cognoscíveis, outras nem tanto. Montaigne estava convencido de que nós
conhecemos os sentimentos deles assim como eles conhecem dos nossos:
Observemos ademais algumas semelhanças existentes entre o homem e os
animais. Conhecemos alguma coisa de seus sentimentos, pouco mais ou menos
o que conhecem dos nossos, pois nos fazem festa, nos ameaçam ou nos pedem
o que querem, quase da mesma maneira por que nos conduzimos com eles. De
resto, entendem-se entre si perfeitamente e não só entre os da mesma espécie,
mas também entre os de espécie diferente. [...] Pelo latido do cão, sabe o cavalo
de sua cólera; não o receia quando outra é a modulação da voz.
Quanto aos animais que não têm voz, podemos verificar facilmente, pela
comunicação e inteligência que entre eles se observam, que possuem outros
meios de se compreender, valendo-se de movimentos com significações
específicas.15

Mesmo assim, há quem tente fingir o contrário ou olvidar disso. “A alteridade
se dá por si mesma, e não é dada por nada senão por si mesma”, conforme a primeira
das sete teses trazidas pelo professor Ricardo Timm de Souza no artigo O cuidado
de animais não-humanos como imperativo ético radical – Sete teses. A tentativa de
resolução não ética da questão revela-se, por certo, em violência, substituindo coisa
por conceito, pessoa por código ou número:
Qualquer tentativa de reduzir a alteridade que me afeta eticamente sem que eu
possa “resolver” esta afetação pela via racional [...] qualquer tentativa de resolvêla que não eticamente desemboca em uma solução que é expressão de violência,
porque expressão unicamente lógica para algo que não é uma questão lógica.
Consistiria em substituir uma coisa por seu conceito, uma pessoa por um número
ou código que a designasse, a realidade que me faz gerar representações pela
representação que eu tenho do real. A alteridade não é uma questão intelectual,
mas ética, e esta é a razão pela qual é irrepresentável, mas se presentifica

15

MONTAIGNE, Michel de. Ensaios. Tradução: Sérgio Miller. São Paulo: Editora 34, 2016. p. 456.
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incontornavelmente no chamado a mim dirigido.16

E é justamente assim, como números, como coisas, que são tratados os
animais não humanos. Tratados como commodities, matéria-prima, indistinguíveis
uns dos outros. Objetos, bens móveis, segundo o Código Civil brasileiro vigente, ainda
que haja uma incipiente, mas importante, discussão jurisprudencial e legislativa
sobre sua natureza senciente.
A violência industrial, mecânica, química, hormonal, genética, à qual o homem
submete a vida animal, há pelo menos dois séculos, foi bem sintetizada por Jacques
Derrida:
Ninguém mais pode negar seriamente a negação. Ninguém pode negar
seriamente e por muito tempo que os homens fazem tudo o que querem para
dissimular ou para se dissimular essa crueldade, para organizar em escala
mundial o esquecimento ou o desconhecimento dessa violência que alguns
poderiam comparar aos piores genocídios (existem também os genocídios
animais: o número de espécies em via de desaparecimento por causa do homem
é de tirar o fôlego). Da figura do genocídio não se deveria nem abusar nem se
desembaraçar rápido demais. Porque ela se complica aqui: o aniquilamento das
espécies, de fato, estaria em marcha, porém passaria pela organização e
exploração de uma sobrevida artificial, infernal, virtualmente interminável, em
condições que os homens do passado teriam julgado monstruosas, fora de todas
as normas supostas da vida própria aos animais assim exterminados na sua
sobrevivência ou na sua superpopulação mesmo. Como se, por exemplo, em
lugar de jogar um povo nos fornos crematórios e nas câmaras de gás, os médicos
ou os geneticistas (por exemplo, nazistas) tivessem decidido organizar por
inseminação artificial a superprodução e supergeração de judeus, de ciganos e
de homossexuais que, cada vez mais numerosos e mais nutridos, tivessem sido
destinados, em número sempre crescente, ao mesmo inferno, o da
experimentação genética imposta, o da exterminação pelo gás ou pelo fogo. Nos
mesmos abatedouros. Não abusarei da facilidade com a qual poder-se-ia atribuir
16

SOUZA, Ricardo Timm de. O cuidado de animais não-humanos como imperativo ético radical – Sete
teses. Revista Latinoamericana de Estudios Criticos Animales, Buenos Aires -Argentina, ano III, volume
II, dezembro, 2016. p. 226.
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as evidências que evoco aqui toda sua carga patética. Todo mundo sabe que
terríveis e insuportáveis quadros uma pintura realista poderia fazer da violência
industrial, mecânica, química, hormonal, genética, à qual o homem submete há
dois séculos a vida animal. E o que se tornaram a produção, a criação, o
transporte e o abate desses animais.17

Não há mais como se manter a negação. Por séculos, o animal humano
utilizou de instrumentos para empedrar a linguagem, coisificar a existência não
humana, insensibilizar o ânimo daqueles que se incomodavam e rebelavam contra a
forma como os animais não humanos eram e continuam sendo tratados. O caminho
tem de ser inverso. “É preciso dar à interpretação dessa compaixão, ao compartilhar
do sofrimento entre os viventes, ao direito, à ética, à política que é preciso referir a
essa experiência da compaixão”18.
É preciso dar ouvidos às vozes que denunciam a barbárie, que apontam a
responsabilidade e obrigação humana diante do cenário posto:
Diante do desencadear até o momento irresistível mas negado, diante da negação
organizada dessa tortura, algumas vozes se levantam (minoritárias, fracas,
marginais, pouco confiantes em seu discurso, em seu direito ao discurso e na
efetivação de seu discurso em um direito, dentro de uma declaração de direitos)
para protestar, para apelar, [...] ao que se apresenta de maneira tão problemática
ainda como os direitos do animal, para nos acordar para nossas
responsabilidades e nossas obrigações em relação ao vivente em geral, e
precisamente a essa compaixão fundamental que, se fosse tomada a sério,
deveria mudar até os alicerces (e é destes alicerces que eu quereria me ocupar
atentamente hoje) da problemática filosófica do animal.19

Imperativo, nesse momento, prestar testemunho. Abalar os alicerces da
problemática posta. Necessário compartilhar o sofrimento entre os viventes. É
17
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UNESP, 2002. p. 52-53.
18
DERRIDA, Jacques. O animal que logo sou (A seguir). Tradução: Fábio Landa. São Paulo: Editora
UNESP, 2002. p. 53.
19
DERRIDA, Jacques. O animal que logo sou (A seguir). Tradução: Fábio Landa. São Paulo: Editora
UNESP, 2002. p. 53.

Filipe Smidt Nunes | 89

imprescindível, ante a negação habitual, afirmarmos a crueldade e violência como
tratamos a vida nesta Terra habitada por todos. A tese conclusiva do professor
Ricardo Timm de Souza – “O cuidado adequado dos animais não-humanos pelos
animais humanos é um imperativo ético radical” – é elucidativa:
Concluamos, portanto: está mais do que na hora de nos despirmos de nossos
preconceitos antropomórficos e entendermos finalmente que a percepção ética
da Alteridade dos animais não é uma veleidade intelectual, ou um capricho
contemporâneo, mas sim uma questão de sobrevivência desde as raízes, e
sobrevivência

não

apenas

dos

animais

não-humanos,

mas

muito

especificamente do único animal sobre o qual recairá a responsabilidade do
fracasso absoluto, se a antevisão da catástrofe ético-ecológica que se insinua
nas consciências lúcidas se realizar: os animais humanos. O cuidado dos
animais não humanos é, assim, em todos os sentidos, um imperativo ético
radical.20

Portanto, conhecida, ainda que brevemente, a problemática, propõe-se o exame
da oportunidade do caminho inverso. Se a pretensão de empedrar a linguagem
encontra eco na tentativa de coisificar os animais não humanos, o texto literário, dada
suas peculiaridades, torna muitas vezes possível a sensibilização de realidades que
nos escapam. Derrida afirma que o pensamento do animal, se houver, cabe à
poesia21.
Passamos, portanto, a ela.

20
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A potência do texto literário como antídoto à insensibilização das outras existências
Mosca não sou
Igual a ti?
E homem não és
Igual a mim?
William Blake – A mosca22

Assim como há diferentes linguagens entre as espécies, o homem se apropria
de linguagens específicas para propósitos distintos a que se pretende. J. M. Coetzee,
na figura de Elizabeth Costello, em trecho da palestra Os filósofos e os animais,
menciona que a linguagem filosófica, embora valiosa e pertinente, não é a linguagem
dos escritores:
Eu tenho acesso a essa linguagem, eu sei. É a linguagem de Aristóteles e Porfírio,
de Agostinho e Aquino, de Descartes e Bentham, de Mary Midgley e Tom Reagan
em nossos dias. É uma linguagem filosófica que podemos usar para discutir e
debater que tipo de alma têm os animais, se eles possuem razão ou se são, ao
contrário, autômatos biológicos, se têm direitos em relação a nós ou se
simplesmente temos deveres em relação a eles. Tenho acesso a essa linguagem
e de fato vou recorrer a ela em alguns momentos. Mas o fato é que se vocês
quisessem alguém para vir aqui traçar uma distinção entre alma mortal e alma
imortal ou entre direitos e deveres, teriam chamado um filósofo, não uma pessoa
cuja única atividade digna de atenção é ter escrito histórias sobre pessoas
inventadas.23

A filosofia, ao que parece, tem ido até certo ponto. O texto literário, porém, abre
espaço possível para que a empatia entre espécies possa ser explorada em outro
âmbito. Segundo relata Maria Esther Maciel, a experiência de pensar, imaginar e
escrever o animal encontra-se no limite da linguagem, lugar onde a aproximação

22
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entre o humano e o animal se torna viável, embora não seja compartilhado registro
comum de signos24.
A autora relata, ainda, que a literatura escapa aos limites do conhecimento
filosófico-cientifico, situando-se no campo do imaginário e nos espaços alternativos
do saber humano, adquirindo, assim, o animal outras matizes, inclusive
socioculturais 25 . Dessa forma, a aproximação entre as espécies, em razão da
identificação com a personagem de ficção, é possível dada a ampliação da
capacidade de empatia no mundo real, ao nos colocarmos diante de uma visão do
mundo fictício, como escreveu James Wood26.
Diversos autores e autoras buscaram, dentro do possível, esse olhar distinto,
emprestando voz ao animais-personagens para o relato de sua individualidade e
visão de mundo, muitas vezes negada pelo homem. Portanto, mostra-se possível a
sensibilização dos leitores sobre as realidade e existência dos animais não humanos,
por meio da potencialização da linguagem - desempedrando-a - para que surta os
efeitos éticos indispensáveis ao impedimento da perpetuação da forma com que são
tratados pelos humanos neste planeta. Comecemos pelo olhar.
Derrida se debruçou sobre a insubstituível singularidade de um gato que lhe
dirigia o olhar. Existência rebelde a todo conceito27. Não se trata de um exemplar da
espécie “gato”, de um gênero ou mesmo de um reino animal, mas um vivente, este
vivente, insubstituível:
Se digo “é um gato real” que me vê nu, é para assinalar sua insubstituível
singularidade. Quando ele responde ao seu nome (seja lá o que queira dizer
“responder”, e esta será pois nossa questão), ele não o faz como um exemplar da
espécie “gato”, ainda menos de um gênero ou de um reino “animal”. É verdade
que eu o identifico como um gato ou uma gata. Porém, antes mesmo dessa
24
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identificação, ele vem a mim como este vivente insubstituível que entra um dia
no meu espaço, nesse lugar onde ele pôde me encontrar, me ver, e até me ver nu.
Nada poderá tirar de mim, nunca, a certeza de que se trata de uma existência
rebelde a todo conceito.28

Derrida, como já dito, também entende que o pensamento do animal, se
houver, caberia à poesia 29 . E os poetas não se furtaram a tanto, emprestando a
articulação da linguagem humana ao que se poderia passar no olhar de um animal.
O animal não apenas nos olha, mas, segundo o poema Um boi vê os homens, de
Carlos Drummond de Andrade, sabe que a expressão humana também mora nos
olhos:
Tão delicados (mais que um arbusto) e correm
e correm de um para outro lado, sempre esquecidos
de alguma coisa. Certamente, falta-lhes
não sei que atributo essencial, posto se apresentem nobres
e graves, por vezes. Ah, espantosamente graves,
até sinistros. Coitados, dir-se-ia não escutam
nem o canto do ar nem os segredos do feno,
como também parecem não enxergar o que é visível
e comum a cada um de nós, no espaço. E ficam tristes
e no rasto da tristeza chegam à crueldade.
Toda a expressão deles mora nos olhos — e perde-se
a um simples baixar de cílios, a uma sombra.
Nada nos pelos, nos extremos de inconcebível fragilidade,
e como neles há pouca montanha,
e que secura e que reentrâncias e que
impossibilidade de se organizarem em formas calmas,
permanentes e necessárias. Têm, talvez,
certa graça melancólica (um minuto) e com isto se fazem
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perdoar a agitação incômoda e o translúcido
vazio interior que os torna tão pobres e carecidos
de emitir sons absurdos e agônicos: desejo, amor, ciúme
(que sabemos nós?), sons que se despedaçam e tombam no campo
como pedras aflitas e queimam a erva e a água,
e difícil, depois disto, é ruminarmos nossa verdade.30

Não escutamos os cantos do ar e os segredos do feno. Não enxergamos o que
é visível, no espaço, aos outros. E, no rastro da tristeza, chegamos à crueldade. No
empedramento da linguagem chegamos à negação da existência. O boi de
Drummond sabe disso, vê a atrofia do mundo pelos homens, quando se refere ao
“translúcido vazio interior que os torna tão pobres e carecidos de emitir sons
absurdos e agônicos: desejo, amor, ciúme (que sabemos nós?), sons que se
despedaçam e tombam no campo como pedras aflitas e queimam a erva e a água, e
difícil, depois disto, é ruminarmos nossa verdade”.
Há a agonia - a ausência da criação - nos sons absurdos que se tornam pedras
aflitas que queimam a erva, a água, tornando difícil ao boi ruminar sua verdade. Sim,
o boi de Drummond, importante repetir, sabe que o homem empedra sua linguagem,
o que traz reflexos violentos não só ao boi, impedido de existir verdadeiro a sua
natureza, mas também ao ambiente ao seu redor. E ao próprio homem.
O empedramento da significação e dos “conceitos” dados aos viventes é visto,
também, em capítulo do memorável Platero e eu, de Juan Ramón Jiménez, prêmio
Nobel de Literatura em 1956. O poeta-narrador, em suas andanças com o burro
Platero, encontra um dicionário e se revolta com a definição de “asnografia”, diante
da intelectualidade e amizade de Platero, ao olhar do burro que a tudo entende. A
definição correta do asno, segundo o poeta, seria “um conto de primavera”:
Leio em um Dicionário: Asnografia: s.f.: diz-se, ironicamente, da descrição do
asno.
Pobre asno! Tão bom, tão nobre, tão perspicaz como és! Ironicamente... Por quê?
Nem uma descrição séria mereces, tu, cuja descrição correta seria um conto de
30
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primavera? Se o homem bom fosse chamado de asno! Se o asno mau fosse
chamado de homem! Ironicamente... De ti, tão intelectual, amigo do velho e da
criança, do arroio e da borboleta, do sol e do cão, da flor e da lua, paciente e
reflexivo, melancólico e amável, Marco Aurélio dos prados...
Platero, que sem dúvida entende, olha-me fixo com seus grandes olhos
reluzentes, de branda dureza, nos quais o sol brilha pequenino e cintilante em um
breve e convexo firmamento verde-escuro. Ai! Se sua idílica cabeçorra peluda
soubesse que lhe faço justiça, que sou melhor do que esses homens que
escrevem Dicionários, quase tão bom quanto ele!
E escrevi na margem do livro: Asnografia: s.f.: deve-se dizer, com ironia, é claro,
da descrição do homem imbecil que escreve Dicionários.31

“Platero, tu nos vês, não é mesmo?”

32

. Platero nos vê e, portanto,

permanecemos no olhar animal. Em determinada passagem, há um cão “sarnento”,
morto por um guarda. “O guarda, talvez arrependido, dava amplas razões sem saber
a quem, indignando-se sem conseguir, querendo aplacar seu remorso. Um véu
parecia enlutar o sol; um véu grande, como o outro pequenino que nublou o olho sadio
do cão assassinado” 33
O guarda, ao que parece, percebeu o embrutecimento próprio, e busca, na
linguagem, as escusas para tanto, sem sucesso. Balbucios vazios, motivos ao vento,
indignação sem conseguir indignar-se, mas o remorso, ainda assim, presente, diante
do vazio das “verdades” lançadas. Com o empedramento, o véu enluta o sol e o olho
sadio do animal morto.
Outro caso emblemático da morte de um cão é a personagem Baleia, no Vidas
Secas de Graciliano Ramos. Personagem peculiar, já que, além de exemplificar o
olhar humano no contato com outras espécies, sendo tratada como “uma pessoa da
família”

31
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identificação do leitor com a personagem, transmitindo, segundo Hermenegildo
Bastos, a noção de universalidade:
Até onde vai sua identificação com o animal? Baleia é um locus de onde vêm
muitas falas e silêncios, onde se encontram e também se chocam vários sujeitos
de enunciação. É a figuração dos derrotados, mas transmite universalidade. Uma
consciência ao mesmo tempo individual e coletiva vive o mundo de opressão,
mas também o sonho de liberdade. O sonho termina em delírio porque não há
lugar para ele, só pode ser realizado pela transformação do mundo, mas encontra
lugar numa escrita de radicalidade.35

Uma escrita de radicalidade, por certo. Uma escrita nas raízes, desempedrada.
O assassinato de Baleia não faz chorar apenas os humanos que com ela conviviam,
mas o próprio animal: “Ouvindo o tiro e os latidos, sinhá Vitória pegou-se à Virgem
Maria e os meninos rolaram na cama, chorando alto. Fabiano recolheu-se”. Para
Baleia, alvejada pelo tiro: “uma sede horrível queimava-lhe a garganta. Procurou ver
as pernas e não as distinguiu: um nevoeiro impedia-lhe a visão. Pôs-se a latir e
desejou morder Fabiano. Realmente não latia: uivava baixinho, e os uivos iam
diminuindo, tornavam-se quase imperceptíveis”36.
“Se choramos, também choram os animais” 37 , nos lembra Montaigne que,
como já referido, não atribui aos animais apenas a faculdade de chorar, mas também,
em diferentes idiomas, responder, falar, rir38. É exatamente o que ocorre entre o galo
Aristóteles e o ganso Platão, no conto Suicídio na Granja, de Lygia Fagundes Telles.
Há, até mesmo, uma breve construção sociológica do ambiente hostil que pode ser
uma fazenda a duas aves. Nela, o ganso e o galo, em sua “estranha amizade”,
conversam, perguntam, respondem, riem, refletem, em sua linguagem secreta:
E o que vi foi isso, dois animais tão próximos, tão apaixonados, ah! como
conversavam em seus longos passeios, como se entendiam na secreta
35
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linguagem de perguntas e respostas, o diálogo. Com os intervalos de reflexão. E
alguma polêmica mas com humor, não surpreendi naquela tarde o galo rindo?
Pois é, o galo. Esse perguntava com maior frequência, a interrogação acesa nos
rápidos movimentos que fazia com a cabeça para baixo e para os lados, E então?
O ganso respondia com certa cautela, parecia mais calmo, mais contido quando
abaixava o bico meditativo, quase repetindo os movimentos da cabeça do outro
mas numa aura de maior serenidade. [...] E os dois amigos sempre juntos.
Atentos. Eu os observava enquanto trocavam pequenos gestos (gestos?) de
generosidade nos seus infindáveis passeios pelo terreiro, Hum! olha aqui essa
minhoca, sirva-se à vontade, vamos é sua! dizia o galo a recuar assim de banda,
a crista encrespada quase sangrando no auge da emoção. E o ganso mais
tranquilo (um fidalgo) afastando-se todo cerimonioso, pisando nas titicas como
se pisasse em flores, Sirva-se você primeiro, agora é sua vez!39

Como não poderia deixar de ser, o encerramento é trágico. O galo Aristóteles,
não suportando a morte do amigo, comete suicídio, outra hipótese não considerada
ao empedramento, em todo seu contexto:
Agora esse daí ficou sozinho e procurando o outro feito tonto, só falta falar esse
galo, não come nem bebe, só fica andando nessa agonia! Mesmo quando canta
de manhãzinha me representa que está rouco de tanto chorar, Onde você está,
onde?!...
Foi o banquete de Platão, pensei meio nauseada com o miserável trocadilho.
Deixei de ir à granja, era insuportável ver aquele galo definhando na busca
obstinada, a crista murcha, o olhar esvaziado. E o bico, aquele bico tão tagarela
agora pálido, cerrado. Mais alguns dias e foi encontrado morto ao lado do tanque
onde o companheiro costumava se banhar. No livro do poeta Maiakóvski (matouse com um tiro) há um poema que serve de epitáfio para o galo branco:
Comigo viu-se doida a anatomia: sou todo um coração!40

Assim, se por um lado há quem pretenda coisificar o animal não humano, quem
pretenda empedrar a linguagem, por outro, existem os grandes filósofos e os
39
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escritores talentosos. No recente livro de Ana Martins Marques, chamado Risque esta
palavra, alguns versos do poema Meu amigo são ilustrativos para nossa conclusão:
“um poema não é mais do que uma pedra que grita”41.
Kafka faz a pedra gritar. Podemos ouvir os berros do ser vivente “conceituado”
como objeto. Não é possível abafar os sons do seu sofrimento com roupas, cobertas
e almofadas. Trecho do conto Uma folha antiga:
Não faz muito o açougueiro pensou que podia ao menos se poupar do esforço do
abate e uma manhã trouxe um boi vivo. Isso não deve se repetir. Fiquei bem uma
hora estendido no fundo da oficina com todas as roupas, cobertas e almofadas
empilhadas em cima de mim para não ouvir os mugidos do boi que os nômades
atacavam de todos os lados para arrancar com os dentes pedaços de sua carne
quente.42

Vejamos o mundo não como nos é posto, mas como é. Respondemos à atrofia
do mundo aumentando-o. A linguagem se empobrece, mas o texto literário potente
serve como antídoto à insensibilização, inclusive à existência dos animais não
humanos. A literatura e a filosofia enriquecem, pois sabem encontrar a verdadeira
riqueza.
A situação dos animais não humanos, tão pontuada no presente estudo, tem
reflexo imediato na forma como tratamos, até mesmo, os próprios humanos, como
bem refletiu Marguerite Yourcenar, convidando-nos à revolta, à subversão, à
mudança:
“Não farás os animais sofrerem, ou tudo farás para que sofram o menos possível.
Eles têm seus direitos e sua dignidade como tu mesmo” é sem dúvida uma
admoestação bastante modesta; no estado atual dos espíritos, ela é, ai de nós,
quase subversiva. Sejamos subversivos. Revoltemo-nos contra a ignorância, a
indiferença, a crueldade, que aliás se voltam tão frequentemente contra o homem
depois de se terem exercido à grande sobre os animais. Lembremo-nos, pois é
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necessário estarmos sempre nos chamando a atenção, que haveria menos
crianças mártires se tivesse havido menos animais torturados; menos vagões
lacrados levando para a morte as vítimas de uma ditadura qualquer, se não
tivéssemos nos acostumado com os furgões em que os animais agonizam sem
alimentação e sem água a caminho dos matadouros; menos caça humana teria
sido abatida a tiros se o gosto e o hábito de matar não fosse o apanágio dos
caçadores. E, na humilde medida do possível, mudemos (quer dizer, melhoremos
se possível) a vida.43

A questão animal não está, por certo, desvinculada das demais. Há, no núcleo
das pedras, o repuxo aglutinado das forças aglutinantes que a tudo empobrecem e
violentam. Um núcleo cruel. É necessário, portanto, ir às raízes. Como nos lembra
George T. Angell: “Às vezes me perguntam: ‘Por que investe todo esse tempo e
dinheiro falando da amabilidade para com os animais, quando existe tanta crueldade
com o homem?’. A isso respondo: ‘Estou trabalhando nas raízes’” (apud NACONECY,
2006, p. 221).
É passada a hora de dar ouvidos à radicalidade. Ao cuidado adequado dos
animais não-humanos como imperativo ético radical. À escrita criativa e literária
radical.
Às raízes, portanto.
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8. um levante
para duas cadeiras

https://doi.org/10.36592/9786581110727-08

Lucas Reis Gonçalves
O texto das páginas seguintes parte do movimento propulsado pelo estudo de
duas disciplinas da pós-graduação da PUCRS em Escrita Criativa: Filosofia e
Literatura e Teorias da Poesia. Em discussões na primeira, buscamos, por meio de
leituras e reflexões sobre o empedramento da linguagem, questionar os limites entre
os “discursos funcionais”, a linguagem do dia-a- dia (a do sinal de trânsito, como
comenta o professor Ricardo Timm), e os da arte, sempre pondo em questão o uso
de jargões, “clichês” e de manifestações com sentidos de certa maneira vazios, ocos,
passíveis de uma burocracia deslocada de causas e efeitos e, portanto, de um
processo e de uma lógica. Já a segunda disciplina trouxe leituras que narraram a
aventura da lírica desde o período clássico, colocando em xeque os termos e os
estudos a ela relacionados e desenvolvendo, também, a linha que tece o enfoque no
eu desde o Romantismo até a tentativa posterior de apagá-lo.
“Um levante para duas cadeiras” é uma resposta criativa ao que surgiu desses
dois lugares; é uma proposta de deslocamento de sentidos, de suspender uma fala
que pode parecer, num primeiro momento, uma analogia ao que está acontecendo
em uma das manifestações contra o presidente do país, mas tem o potencial de
transferir, para outra camada, a sensação daquele instante. E está aí a ideia de dobrar
a língua para se multiplicarem sentidos, diversificar os desdobramentos, chacoalhar
o estabelecido, ainda que o estabelecido seja o protesto e ainda que seja o poema,
pontos também de rompimento. É levar além para não deixar aplainar.
E, mesmo quando procuramos abrir as portas para o novo, tendemos a
construir, como diz o professor Diego Grando, “molduras” com o nosso fazer — ou
para definir o que é, ou para difundir como deve ser, ou para estudar o que foi. O texto
que segue tenta trazer, numa espécie de sintonização num dial de rádio, proposições
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sobre esse e outros temas, como a própria linguagem empedrada; o suposto
desaparecimento do sujeito da poesia; a preocupação sobre a morte da diferença
entre o corriqueiro e o metafórico, o distanciado; a abstração dos serviços e da
produção de bens de consumo, do processo das coisas.
O texto, então, é como um nó. Foi criado para colocar em contato (em choque)
os diferentes enunciados dos encontros da pós-graduação, da manifestação contra
Bolsonaro, do poema de Atxaga, do episódio do Profissão Repórter sobre os efeitos
da pandemia em Manaus, da CPI, de um festival de música no interior. Eles são a
proposta de um dobrar de língua; na malandragem da extensão dos trocadilhos e
efeitos linguísticos, um desdobre. Isso, um desdobre.
um levante para duas cadeiras
acontece que assim
não, pera
acontece que antes de nós definições nasciam: e era isso
e quem dizia que é fazia a coisa ser
ou fazia uma coisa conforme quisesse que fosse e assim parece
parece que é chegada a hora de desbastar cleberclebereireiro buscava uma tesoura
de dentes na gavetinha debaixo do espelho
e apertando as argolinhas de metal dava mordidinhas no vento
hora de desbastar, cleberson
dobrar a língua sobre a letra
deitar saliva e dar relevo pro verbo fazer pairar, criar uma nuvem soprar soprar e
depois apontar
criar a distância, um dedo aponta fazer chover
correr, uma marquise pronto
traz de volta
uma filha no profissão repórter podia ser
tão só pudesse, podia ser abraçada por uma repórter
camêra enquadra direitim direitim o rosto da moça banhado de choro ALI, ALI ATRÁS
caixão entrando numa kombi branca ALI ATRÁS VAI MINHA MÃE
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a cara incha, preenche o quadro
no cantinho porém
três cilindros verdes, soldados com mochilas de ar
ALI VAI ELA, MORTA
DO LADO DO QUE FALTOU PRA ELA VIVER
uma mão que não pôde chamar pro colo essa mão apontou e disse
VEJAM VEJAM VEJAM VEJAM
MORREU TAMBÉM O QUE ESTAVA SUSPENSO, AS IMAGENS SE IGUALARAM
e essa mesma mão criou
no vácuo da investida do apontamento uma vaga, uma placa de
VENHA ALOJAR UMA NOVA CAMADA DE SENTIDO
e que bonito de se ver, gente que coisa mais interessante um prato cheio, uma
lasanha a ser descoberta
esfolada
então era isso, uma faca cruzando o recheio: é preciso dizer que é preciso de novo
é preciso trazer a certeza, de novo de que uma pedra é uma pedra
e de que com ela o arremesso é
a extensão natural dos membros superiores
SPOTNIK COLOCA UMA PESQUISADORA DO TUBUNTANTAM DE FRENTE COM UM
MÉDICO ANTIVAXINXINAS
um quadrado uma bola
o quadrado de pontas agudas, firme sobre um lado
a bola, um círculo sem âncoras
e tudo é movimento, diz a bola o cubo o quadrado não diz
estende o antebraço
nele, inscrições revelam A VERDADE
A VERDADE É QUE AUMENTARAM OS FUROS DA COLGATE
portanto, aqui surge a defesa de um deslocamento
de blindar do blindamento
é preciso dizer o que é preciso novamente
é preciso dizer que é seguro
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que é certo, que o relativo é sólido que a dúvida tem gosto de paçoca que tudo bem
não gostar
que o abismo existe e que, como tesouro
é preciso ensinar a detectar
e um professor num extrato de tela
abre o microfone e mete um ASSIM Ó VAMO JUNTAR ESSAS ILHA AQUI
E COMBINAMO O SEGUINTE: UM ARQUIPÉLAGO
é redesfragmentar o peito em pedaços é rejuntar, ao mesmo tempo
os azulejos da cozinha do patrão e legendar uma foto: MAIS UM TRABALHO BEM
FEITO
TÁ PAGO
TÁ ENTREGUE
mas primeiro
as formas mais impressas da insatisfação sugerem PROTESTO uma caveira sobre
um carro
caixas de som, um rap guiando vozes abafadas na noite num
BUSCA-SE O DESDOBRE DA LINGUAGEM, ver anexo ressoa um trompete
um animal de atxaga
agarra o microfone das mãos
de uma menina que puxava coros contra dinossauros
e tenta a didática à sua maneira: NÓS ÉRAMOS 157 ZEBRAS
A GALOPAR PELA PLANÍCIE RESSEQUIDA
o silêncio talvez chegasse
não fosse tantos os berros, as gotículas contidas mas endereçadas à imagem dos
répteis EU CORRIA ATRÁS DAS ZEBRAS 24,
bandeiras bandeiras eira eira 25 E 26,
À FRENTE DA 61 E DA 62
E DE SÚBITO FOMOS ULTRAPASSADAS COM UM SALTO PELA 118 E A 119,
AMBAS A GRITAR RIO, RIO,
houve quem dissesse da morte do eu criando
houve também quem o criasse
sob a faca ensanguentada, num cochicho E A 25, MUITO FELIZ, REPETIU RIO, RIO

Hinnerk Bruhns | 105

a beira do guaíba, tão apta a receber pés tão sensível a cultos
E DE SÚBITO A 130 ALCANÇOU-NOS
A CORRER E A GRITAR, MUITO FELIZ, RIO, RIO,
E A 25 DEU UMA GUINADA À ESQUERDA
À FRENTE DA 24 E DA 26
trezentas e cinquenta e nove horas de comissão por favor senador por favor
não faça isso não faça isso
não diga isso, senador poxa
não
não fale isso eu sou de lá
a minha família, senador eu bem sei
senador
E DE SÚBITO EU VI O SOL NO RIO CINTILANTE CHEIO DE SALPICOS FAISCANTES
E A 8 E A 9 PASSARAM POR MIM
A CORRER NA DIREÇÃO CONTRÁRIA
31 de maio, sabemos pq contamos
são contados os meses trinta e trinta e um
sobre calombos e vãos da mão
COM AS SUAS BOCAS CHEIAS DE ÁGUA
E AS PERNAS MOLHADAS E OS PEITOS MOLHADOS,
e os peitos molhados
MUITO FELIZES, A GRITAR, VAMOS, VAMOS, VAMOS,
o entregador chegou, alguém alguém desce
brotou por trás do portão, ali não foi preciso abrir
brotou atrás do portão
três xis salada, um coração
brotou atrás do portão maquininha disse eu ein só aproximação
cartão roxo, todo aparecido chega
dá como verificado precisa de via não precisa nada, magina bom trabalho
boa noite bom jogo até mais
as estrelas vêm depois
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E EU DE SÚBITO COLIDI COM A 5 E A 7
QUE TAMBÉM VINHAM A CORRER NA DIREÇÃO CONTRÁRIA MAS A GRITAR
CROCODILO, CROCODILO,
E ENTÃO A 6 E A 30 E A 14 e a trinta e um PASSARAM POR NÓS
MUITO ASSUTADAS, AGRITAR, CROCODILO, CROCODILO, VAMOS, VAMOS VAMOS,
e um ignorante pode ensinar a outro ignorante
aquilo que ele mesmo não sabe ao proclamar a igualdade
a igualdade das inteligências e opor à instrução pública
a emancipação intelectual tá bonito, vamo lá
E EU BEBI ÁGUA, BEBI ÁGUA CINTILANTE CHEIA DE SALPICOS FAISCANTES E SOL,
whats da família, tratamento eterno sempre precoce
mãezinha com vergonha do filho
tia aprisionada pelos homens da casa cativo cativeiro
CROCODILO, CROCODILO, GRITOU A 25, MUITO ASSUSTADA,
o teatro é uma assembleia na qual as pessoas do povo as pessoas do povo tomam
consciência de sua situação e discutem seus interesses
CROCODILO, REPETI EU, VOLTANDO PARA TRÁS;
E CORRENDO MUITO ASSUSTADA NA DIREÇÃO CONTRÁRIA COLIDI DE SÚBITO COM
A 149
E A 150 E A 151
QUE VINHAM A CORRER E A GRITAR, MUITO FELIZES, RIO, RIO CROCODILOS,
CROCODILOS caraio, GRITEI-LHES EU, MUITO ASSUTADA
depois de todas as notificações COM A MINHA BOCA CHEIA DE ÁGUA
E AS PERNAS MOLHADAS E O PEITO MOLHADO.
tiozim das filosofia nos diz coisas claras como se fossem, vem com a foto e bonita
o rapaz também
isso é o studium, mas o punctum aí galeraaaaa
o punctum é: ele vai morrer
CONTINUEI A GALOPAR PELA PLANÍCIE RESSEQUIDA ATRÁS DA 24 E DA 26
cruzadas na mesa dos pais, revista coquetel raspadinha pro horizonte das crianças
cigarro roliu pra estufar canastras
jogos de meia-noite jogos de meia noite
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CONTINUEI A GALOPAR PELA PLANÍCIE RESSEQUIDA ATRÁS DA 24 E DA 26
À FRENTE bem à frente DA 60 E DA 61 e um e um teve um concurso um festival
o tal ronco do bugio, cidade toda em polvorosa
metade era família, a outra era casada com ela
todos reunidos pra ver o show do rei o rei do bugio, mas o enganaram
a organização do evento estava de tramoia a espada atravessou as costas do rei
o príncipe, exaltado o príncipe exaltado
buscou nos alto-falantes estender os braços do pai semear
e com muito orgulho
honradíssimos
foi escoltado até a porta do ginásio parentada ficou dentro
escondendo com as mãos o vermelho do sangue e seguiu o baile
E DE SÚBITO VI, DE SUBITO VI UM ESPAÇO ENTRE A 24 E A26, UM ESPAÇO
E CONTINUEI A GALOPAR PELA PLANÍCIE RESSEQUIDA E DE NOVO VI O ESPAÇO, DE
NOVO O ESPAÇO,
ENTRE A 24 E A 26
E DE SÚBITO SALTEI E PREENCHI O ESPAÇO.
o animal de atxaga dá um pulinho calculadson
finge o movimento que supostamente fez, já que são tempos supostos
e de súbito ele disse que saltou de súbito e preencheu o espaço:
NÓS ÉRAMOS 149 ZEBRAS
A GALOPAR PELA PLANÍCIE RESSEQUIDA, E À MINHA FRENTE ESTAVAM A 12, A 13
E A 14, E ATRÁS DE MIM A 43 E A 44
o animal de atxaga devolve o microfone pra menina troca de máscaras e encorpa o
coro que, com ela canta palavras contra os dinossauros.

9. A pedra, a perda e a Medusa

https://doi.org/10.36592/9786581110727-09

Vitória Vozniak
O que é a linguagem? E para que serve uma pedra? É possível jogar a perda em
um lago e vê-la afundar?
Ouvi os latidos do que imaginei ser um pastor alemão. Ainda que não falasse
a língua dos cães, compreendia-os melhor do que a minha família. Os latidos rápidos
e furiosos ecoaram para dentro do carro. Senti um arrepio que me fez endurecer os
músculos, tencioná-los para dentro, como se quisesse proteger cada parte exposta
do meu corpo. O que nos separava, naquele momento, era uma única lâmina de vidro
fumê descascado e uma porta sem trava. Pequena, senti a ineficácia de um sinto de
segurança em um carro estacionado.
Com um movimento brusco, minha vó girou a manivela de controle manual e
abriu sua parte da janela, colocando seu corpo para fora e gritando uma saudação. O
cachorro aproveitou o momento e se lançou em alta velocidade na direção do seu
braço, o focinho arqueado. Enxerguei a cena com nitidez. Era sim um pastor alemão,
daqueles que vira nos filmes da Sessão da Tarde enquanto esperava meus avós
voltarem do trabalho. Conhecia a imagem daquela criatura feroz, de como se
jogavam com agressividade para abocanhar quem perseguiam. A pelagem daquele
animal me causava mal-estar com seus tons de terra esburacada.
O pastor alemão alcançou a pele de minha vó, lhe acariciando afetivamente,
gesto desconhecido por mim. O ínfimo momento de quase horror me chocara. A
imagem do suposto dilaceramento pairava em minha imaginação. Conseguia ver os
dentes arreganhados e a mandíbula se fechar como uma armadilha de urso, cerrando
a carne, a repetição da mordida, dos dentes brancos contrastando com a negritude
de minha vó, se afundando em sua pele bronzeada e macia. Permaneço nesse
instante de não acontecimento quando abrem a porta que tanto tento me afastar e
falam comigo.
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Não compreendo o que dizem e olho fixamente para fora do carro. A luz é
intensa e sinto que meu olhar está desfocado, que meus glóbulos passeiam sem
rumo pela claridade. Uma mulher me pega pela mão, e continua a falar comigo.
Parece me xingar e eu saio do carro enquanto ela parece dizer o mesmo para o
cachorro, que corre para longe.
Enquanto caminho, pega-pegas, dispersos pela grama à minha volta, se
agarram ao meu sapato branco e em partes da minha calça jeans azul clara.
Pareciam querer escapar daquele lugar. Apesar de compartilharmos a mesma
vontade, os vi como estranhos, inimigos, e tentei arrancá-los de minha roupa. A
mulher percebeu meu gesto e se agachou até a minha altura, dobrando minha calça
e transformando-a em um short improvisado. Só então percebi que estava com calor
e aquilo aliviou a situação. Meus joelhos estavam marcados pelo suor, e esqueci-me
rapidamente do sufocamento das gramíneas, agora amassadas entre as camadas de
jeans. Ela tirou um pente de dentes finos do bolso da camisa e começou a passar em
meu cabelo. Também molhado de suor, a água salgada se misturava aos fios que
agora escorriam pela minha testa. A cor de mel escureceu em alguns pontos,
formando mechas de moreno escuro. Os nós se desfaziam com muita dor, mas não
reclamei em nenhum momento, apenas olhava para ela, querendo retribuir a atenção.
Sua pele era esburacada, seu nariz um monte arredondado, seu cabelo mais
claro que o meu, um loiro cansado. O sol refletia em alguns pontos por entre as
árvores. Quando batiam em seus olhos, eram do azul de minha calça. Quando as
folhas se sobrepunham, eram de um azul marítimo tempestade. O que eu entendia
como afeto era também um tanto bruto. Ela não me olhava nos olhos e isso me
bastava. Eu percebi que sentia falta daquilo. Ela se levantou bruscamente, me deu
um tapinha no ombro e apontou para a frente.
Um menino estava vindo em nossa direção. Pensei que fosse seu filho, pois
possuía o mesmo nariz e cor dos cabelos, apesar dos olhos serem de outro tom,
menos encantadores. Um pouco assustados, talvez. Ele se aproximou e me puxou
pelo braço. Foi me levando pelas frestas das árvores enquanto eu aproveitava para
observar suas copas. Apesar de se mexerem, eu não sentia o vento e o clima era
abafado.
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Chegamos na frente de uma casa de madeira. Parecia já ter sido bonita um dia,
mas agora mal parecia ser habitável. Possuía tantos buracos que nem aparentava
precisar de portas ou janelas, e podia-se ver vultos por todos os cantos. Todos tão
iguais, o menino poderia ser filho de qualquer pessoa dali. Falavam uma língua
desconhecida, de maneira agressiva, com gestos bruscos. A maioria dos homens não
usavam blusas e possuíam a pele avermelhada. As mulheres mantinham o olhar
baixo, um corpo que pendia em direção ao tablado.
O chão era repleto de copos, alguns caídos, outros rachados e cheios de
líquidos de forte odor. A cada novo gole que alguém dava, parecia ter o efeito de um
bocejo, pois todos em volta repetiam o movimento. As crianças se apressavam em
busca de chinelos desparcerados para calçar e ir para a rua. O alvoroço não parecia
perturbar o resto da casa, que permanecia em um constante vagar, como se
esperassem que nada fosse acontecer além do movimento constante do copo à
boca.
Aproveitei o momento para observar melhor aquele lugar. Alguns locais da
parede possuíam pequenos cogumelos amarelos. No que deveria ter sido uma janela,
estavam dispostos diversos objetos: rodas de bicicletas, canos enferrujados,
pedaços de madeira velha, garrafas de vidro vazias, pregos e outros pedaços de metal
que pertenciam a coisa alguma.
O cachorro não estava mais ali, e nem minha vó. O menino falou comigo e foi
a primeira palavra que entendi desde então. Não parecia português, ou era falado
com tanto sotaque que as sílabas tônicas pareciam trocadas de lugar e algumas
letras eram mais arrastadas que outras. Entendi que ele me chamou para brincar.
Acenei para os adultos da casa e recebi olhares confusos de volta. Eles continuaram
o que faziam antes, com a diferença que um deles levantou, calçou os chinelos e foi
encher seu copo com o conteúdo de uma garrafa que estava largada no chão.
Ele me puxou novamente pelo braço e aquilo ainda me deixava desconfortável.
Não devia ser apenas o calor. As outras crianças passaram na nossa frente, e
algumas tentavam conversar comigo. Uma ou outra eu compreendia, mas eu não
estava acostumada com tanta companhia, e tudo ainda era muito confuso. Fomos
em direção a um riacho. Sentamo-nos em algumas pedras na beira da água e então
elas ficaram em silêncio.
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Olhei para o chão e resolvi tirar o meu sapato e coloquei-o em cima de uma
rocha seca. Eles continuavam em silêncio, se olhando. Passei a mão no rosto e prendi
o meu cabelo com um rabicó. O menino ao meu lado se levantou, foi até uma árvore
e passou o braço na frente do rosto e encostou-se de frente para o tronco. Eu entendi
o movimento e fui a primeira a correr. Eu estava em desvantagem pois todos já
deveriam conhecer os melhores esconderijos.
Meu pé não estava acostumado à terra, e passei a gostar da sensação de pisar
nas folhas, nos pedregulhos, na lama. Eu conseguia ir bem mais rápido que os outros,
mas um dos meninos, talvez o menor deles, correu também para o meu lado. Dava
algumas risadinhas e logo começamos a arfar e diminuímos o ritmo. Ele parou logo
ao meu lado, apoiando as mãos nos joelhos, tentando respirar melhor.
Nos olhamos durante um tempo e ele colocou o indicador na frente da boca.
Eu sorri. Olhei para o lado e vi um casebre. Na verdade, mais um amontoado de toras
retorcidas do que uma estrutura. Parecia que tudo ali havia sido feito pela natureza.
Ou que havia sido tomado por ela. Ou que fosse algo antigo, primitivo, antes talvez
da existência dos homens. Ali, eu não sentia a presença das sombras artificiais, e se
havia algo de cinza eram as nuvens que se formavam rápidas e assombrosas para
caírem logo em seguida em uma chuva de verão.
Aproveitei cada passo em direção ao esconderijo e poderia acreditar que até
na sombra não me encontrariam. O silêncio estava em toda parte, e minha respiração
se misturava com os ares do sul. Um calor sem cigarras, um riacho mudo e uma das
minhas primeiras experiências de contemplação. Eu não sabia se gostava daquele
lugar, se era o estranhamento que me encantava ou se era apenas o desconhecido
de quem ainda não viveu muito, e que tudo é parte de uma lembrança onírica.
Ouvi ruídos ao longe. Já deveriam ter achado algumas crianças. Observei em
volta e vi que o pequenino estava me abanando com a mão para fora de um monte
de lenha cortada envolta por uma lona preta. Parecia desconfortável e úmido. Resolvi
entrar no casebre. Poderia ficar embaixo de uma cama torta, mas o colchão estava
tão velho que não quis mexer nele, sem contar que parecia um lugar um tanto óbvio
para se esconder. Terminei de derrubar uma porta de madeira e me debrucei em volta
dela. Coloquei em volta alguns pedaços de trapo que encontrei, formando uma
cabana improvisada.
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Treinei trancar a respiração de tempo em tempo, para fazer o mínimo de
barulho possível. Talvez eu tenha me enganado, pois não ouvi mais nada da
brincadeira. Esperei mais um pouco e levantei a parte de uma blusa para olhar o
entorno. Voltei a escutar um farfalhar sucinto, cada vez mais perto. Acho que o
pegaram. Devo ser a última a estar escondida. Tapei meus ouvidos, como se isso
ajudasse a me acobertar. Um torpor começou a tomar conta do meu corpo. Estava
ficando cada vez mais sufocante e eu ainda não havia comido nada. Meu estômago
roncou e achei que isso seria o suficiente para me delatar.
Algo me preocupava. Nada estava acontecendo. Virei-me de barriga para cima
e todo o suor de minhas costas escorreu para o lado e senti que esmaguei uma corda.
Fui pegá-la e senti que apertara uma carne viscosa. Levantei-me e no sobressalto
desmanchei o abrigo, que despencou em cima do que eu tocara, causando um estalo
de osso quebrado. Senti doer minha mão, apertei-a contra o peito e apressei-me em
direção do pequeno.
No caminho, pisava e esmagava pedaços de carne e coluna. Me preocupava
apenas em não tropeçar, e lançava-me em direção à lona com o máximo das pernas
estendidas, como se subisse uma escada de dois em dois degraus. Gritei por ajuda,
ou por desespero. Eram mais cobras do que pensei ser, e elas se amontoavam em
volta da única saída que havia para ele. Verdes, elas se enroscavam pela entrada, que
ele tentava fechar com suas pequenas mãos. Ele não aguentaria por muito tempo,
abafado e cercado.
Senti raiva e procurei por pedras. Não havia uma grande o suficiente, e mesmo
que jogasse contra elas, havia o receio de ser atacada de volta. Tomei a coragem que
tinha, de criança que começa a aprender sobre os perigos e corri para a casa. Quem
sabe eu achava as outras crianças pelo caminho. Parecia que a casa de madeira
estava mais longe do que imaginei, e tive vontade de chorar.
Eu não queria estar ali. Eu era muito nova para presenciar a morte. Eu ainda
nem sabia o que era isso. Não havia ainda tido tempo de ter um cachorro, amá-lo e
vê-lo morrer. O amor dos animais caseiros nos dá de presente a concepção da morte.
Não queria perceber que a vida é uma constante presença da ausência dos que
morreram. Que meus avós iriam primeiro, que talvez a minha mãe fosse depois e que
então seria a minha vez. Ou então, que a ordem natural se invertesse e que as
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crianças fossem primeiro. Eu não amava aquele menino, mas eu não queria. Eu não
queria. Eu não queria que soubessem de nada. Eu queria esconder a desgraça, eu
queria matar todos aqueles animais e me poupar da verdade.
Pude ver ao longe que alguns dos homens já dormiam e que as mulheres não
estavam mais no recinto. Passei por eles e eles continuavam a não se importar. E eu
não me importei em avisá-los e me senti aliviada que minha vó também não estava
ali. Avistei uma foice sem o cabo de madeira e só então me dei conta de que deveria
haver um machado onde o menino estava. Claro, eu vi nos filmes. Eu vi nos filmes
que cortavam lenha com um machado. E claro, ele devia estar ao lado, quem sabe
preso em um tronco ou jogado logo ali, onde eu não pensei em olhar.
Resolvi não pegar a lâmina, pois não queria atenção. Voltei o mais rápido que
pude, pensando que eu havia avistado algo. Devia estar lá. Tinha que estar lá. Já não
me sentia cansada, não sentia mais o calor, não sentia mais os meus pés. As árvores
já não eram mais tão bonitas, e eu me irritava de vê-las passar. Queria cortar tudo.
Derrubar os galhos, vingar a infância. Num acesso de raiva, a paisagem tornou-se
novamente difusa e eu estava de frente para o machado. Peguei o cabo solto no chão
com as duas mãos firmes e desferi o primeiro golpe na cobra mais próxima. Nenhum
sangue espirrou como imaginei, mas o corpo partido ao meio agonizava e debatiase no chão, como se procurasse colar-se de volta.
Meu punho vacilou e a segunda machadada pegou na cauda, então outra
pegou na cabeça e outra acertou de raspão. Sentia o fogo tomar conta de meu corpo
e agora via espirrar sangue pelos braços. Agarrei o mais forte que pude o cabo, e
continuei soltá-lo em qualquer coisa que se mexia. Os corpos soltos no ar realizavam
uma dança macabra no ritmo de minhas braçadas, até que o machado escapou de
meus braços e eu despenquei no chão.
Passei a mão no rosto para afastar a sujeira. Meus olhos ardiam da
viscosidade do sangue e percebi que continuava chorando. Passei um tempo ali e
acho que pensava em nada. Senti uma mão me tocar. Era o garoto. Nos demos as
mãos, e fomos em direção ao riacho. Desfiz a dobra das calças e adentrei o rio. Senti
a água gelada penetrando em minha roupa, ocupando cada linha entre os tecidos e
continuei caminhando até afundar meu rosto. Ali dentro parecia ainda mais
silencioso e abri os braços e pernas. Senti-me leve e deixei meu corpo livre,
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distendendo todos os músculos e fios, deixando-me levar, alongando as articulações,
prolongando o distanciamento. Deixava cada célula se inundar, trocar fluidos com o
entorno. Meu corpo flutuava em ritmo lento e meu cabelo dançava em ondas, ia e
vinha misturando-se em rodopios pelas correntes, serpenteando numa tonalidade
verde-água.

10. Oubliette

https://doi.org/10.36592/9786581110727-10

Renata Fonseca Wolff1
Já eram dias, ela presumia, sem certeza maior do que alguma inclinação do
facho de luz vindo do retângulo gradeado no alto. Colocava-se bem embaixo, erguia
o rosto à claridade, seguia-a à medida que sua projeção no solo andava ao longo do
que pareciam ser tardes. Mas não havia tardes, noites, horas, nem quase tempo;
havia o chão de concreto, o canto da imundície no lado oposto da clausura, onde fazia
as necessidades, e a caixa de fósforos que, por razão misteriosa, lhe alcançaram ao
descê-la e encerrar a grade com um encaixe do ferro soando feito mausoléu.
— Ainda não sei o que eu fiz — ela oferecia, vez em quando, a uma presença
que adivinhava por ruídos.
Tirava os fósforos da caixa, um por um, e contava-os. Depois, devolvia-os
contando de trás para diante. Era o que mantinha algum vínculo com a realidade.
Tocava as próprias mãos, o rosto, os ombros e as pernas, para delimitar a própria
existência em relação ao vazio, ao escuro. Cada vez mais a pele grudava de suor e
sebo.
Um dia (pela luz, era dia), responderam, de súbito e sem emoção.
— Você sabe.
— Não sei — ela protestou. Saltou e ficou em pé, à busca sedenta daquela voz,
sem ver silhueta no retângulo. — Moça, eu não sei. Estava catando papelão e me
levaram do meio da rua. Eu juro. Não me envolvo em nada. Trabalho o dia todo,
compro o que dá com o dinheiro da venda do papel, e volto para casa. Nem frequento
lugar nenhum. Vocês se enganaram.
Não veio resposta.

1

Doutoranda em Escrita Criativa no Programa de Pós-Graduação em Letras da Escola de
Humanidades da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. Bolsista da Coordenação de
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES). Orcid: https://orcid.org/0000-0003-48394398. E-mail: renata.wolff@edu.pucrs.br. Texto apresentado para avaliação final na disciplina de
Filosofia e Literatura, ministrada pelo Prof. Dr. Ricardo Timm de Souza, no PPGL-PUCRS, em 2021/1.
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— Me deixem explicar — ela pediu, pulando, como se assim os gritos, ecoando
no calabouço, alcançassem além. Porém, temeu pisar em falso, torcer ou quebrar
algo; sabia que não a acudiriam. Parou. A voz sem dona abandonou-a novamente.
[Vídeo intitulado “O céu é mesmo azul?”]
Trechos: “Você sabia que as antigas civilizações nem mencionam a cor azul? A
poesia clássica dos árabes e dos persas chama o céu de verde. A água também
foi verde nos mapas até o século dezessete. E o céu foi considerado branco até
o século treze. De onde saiu o azul, então? Ora, ele foi criado, e somente como
pigmento, pelos egípcios. Ou seja, um povo pagão. E para uso em arte. Arte! E
mais: nós só percebemos o céu como azul por um truque dos raios do sol se
decompondo na atmosfera. E o mar? Faça o teste você mesmo. Vá à praia, tire
um balde d’água e veja de que cor ela é. Isso mesmo. O azul é uma miragem. Uma
invenção. Abra os olhos e pense por si mesmo. Liberdade sempre”.
Alguns dos comentários:
“De fato, abriu meus olhos. Somos doutrinados onde menos percebemos e as
vozes que ousam questionar o azul são patrulhadas. Muito obrigado por essa
lição magistral. Encaminhei e compartilhei.”
“Misericórdia, nunca tinha pensado nisso… todo mundo devia saber”
“Esse vídeo precisa viralizar!!!! ABSURDO!!!!!”
“Azulistas tentando desacreditar com arte pornográfica e cartilha de ciência feita
por cotas e maconheiros em 5…4…3…”
“Pessoal finalmente acordando pro perigo… Que nojo desses azulistas, viu”
“Gente o vídeo tomou conta das redes kkkkk só se fala nele kk vários influencers
compartilhando. Vamos derrubar o azulismo pra nunca mais voltar, glória eterna”
“Os outros vídeos dele e dos outros canais também são muito bons, recomendo
o que explica como as borboletas azuis não são azuis, isso é só como a luz reflete
nas estruturas internas das asas delas, microscopicamente (e nas penas de
pássaros, na pele dos babuínos)…”
“Estou chocada… fui condicionada na escola a enxergar azul por tudo… isso se
chama azulismo.”
“As pessoas acham que a Terra é azul porque um soviético inventou isso e todo
mundo acreditou. É burrice demais, pqp”
“Viralizooooou!!!! LIBERDADEEE”

Renata Fonseca Wolff | 119

Recebia uma refeição periódica: um prato de comida, sem talheres, e uma
garrafa d’água, baixados em uma cesta por entre as grades. No momento de serem
recolhidos, ela tentou agarrar a magra corda, como se assim a fossem puxar também.
À primeira resistência, a corda rompeu, e o pedaço restante foi erguido lentamente e
sem interrupção, até sumir na luz. A cesta encontrou uso menos nobre no canto da
imundície, e foi simplesmente substituída por outra na refeição seguinte.
Apesar do escuro, não acendia os fósforos. Incerta de quanto tempo passaria
ali, economizava-os sem saber para que fim. Limitava-se a contá-los. Ao final de
uma contagem, fartou-se do silêncio e do calabouço, e pôs-se a dizer a ouvidos
presentes ou imaginários do lado de fora das grades:
— Não cabiam mais papéis no carrinho. Os últimos levei comigo até o peso
que pdia carregar. Quando vi, os carros vieram zunindo, frearam ao redor, já me acuei
no muro e larguei tudo. E me apontaram armas e me enfiaram no carro e depois aqui.
Até agora não entendi e nem me disseram nada. Vocês não podem fazer isso.
Repetiu o relato. Repetiu até decorá-lo, palavra por palavra. A claridade fez
uma volta inteira e ela falava. Enrouquecia. No meio de uma repetição, no ponto em
que citava os últimos papéis que juntara, a voz interrompeu-a.
— E o que dizia no cartaz?
— Que cartaz? — ela reagiu, fraca, sem o ímpeto do início.
— O que você carregava.
— E eu sei? Recolho tudo o que possa vender, não fico lendo.
— Você lembra — a voz disse, doce como quando afirmara que ela sabia.
— Moça, eu não lembro — chorou, afinal. — Não me lembro de nada. Vocês me
jogaram aqui e não sei por quê. — Enterrou a cabeça entre as mãos. — Por favor. É
um engano.
Em meio ao choro, pensou escutar uma conversa. “Ainda dissociada… É o
processo de recuperação… Há de retornar”.
— É um engano — insistia, em vão.
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Comunicado aos Srs. Pais
Dirigimo-nos a V. Sas. para esclarecer que, em consonância com a recente
legislação a respeito, estamos tomando todas as medidas necessárias a
fim de garantir a neutralidade do nosso currículo em relação à ideologia de
cores. Dentre elas, citamos, como exemplo, a adequação da identidade
visual da escola; a eliminação do azul como cor primária na educação
artística; a apresentação do azulismo limitado à sua condição de apenas
uma das teorias possíveis, sendo vedado ao corpo docente a expressão de
preferência entre elas ou de sua opinião pessoal acerca da existência da
cor azul. Nesse sentido, estamos abertos a receber denúncias por meio de
registro, pelo corpo discente, em seus telefones celulares, de eventuais
incidentes durante as aulas que venham a violar essas normas. É
prerrogativa da Direção instituir e manter a neutralidade, mas é
responsabilidade de todos mantê-la em vigência.
Em um tema mais ameno, convidamos a todos a preencher o formulário
de votação, disponível em nossa página na internet, para eleger as novas
cores da escola.
Atenciosamente,
A Direção
Acordou de um sono exausto tomada de repentina energia, incongruente com
seu estado. Devorou a refeição, já à sua espera, até o último traço de comida colhido
do prato e lambido vorazmente dos dedos, sem cuidar do encardido da pele
misturando-se ao sabor. Levantou-se e fez exercícios: saltinhos, apoios e
polichinelos, respirando fundo, ignorando o cheiro do canto da imundície, e
anunciando no instante em que viu a cesta iniciar a subida de volta:
— Eu estou aqui.
— Quem? — perguntaram do alto.
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— Essa mesma. A catadora de papel e moradora de barraco, que vocês não vão
quebrar.
Secou-se do suor nas próprias roupas. Dedicou-se a uma contagem ainda
mais regimentada dos fósforos. Se ela os tocava e segurava, se sacudia a caixa e
ouvia o barulho do chacoalho, eles eram de verdade. Se os fósforos eram de verdade,
a realidade existia, e ela existia na realidade, e a grade era só uma grade e poderia ser
aberta a qualquer momento.
Para sua surpresa, o diálogo que se seguiu foi iniciativa da outra, de fora.
— Os dizeres no cartaz eram bem grandes para passarem despercebidos…
— Fome não conhece palavra de ordem, moça. O que vira dinheiro vem bem.
— E como sabe que eram palavras de ordem?
— Posso não ter estudo, mas não sou burra. Sei o que se passa aí, no governo,
na rua. Para me arrastarem desta maneira, leram o que lhes deu na telha ler, acharam
que era político, e sobrou para mim.
— Não tem estudo?
— Olhe, que eu lembre era um cartaz de anúncio de construção. Em breve
empreendimento sei lá das quantas.
— Sua memória melhorou…
— Pois então! Propaganda de condomínio de bacana! O que eu tenho a ver? O
que tem de política?
— Não recorda o nome?
— Lembro que era azul.
— Terra azul — a voz sentenciou.
— E daí? — berrou, esbravejante, o urro enchendo a cela. — E daí que dizia Terra
azul ou o caralho que fosse?
— É uma posição ousada, você não acha?
Descontrolou-se. Perdeu-se em gritos que não chegava a completar: queria
saber ousadia de quê, o que afinal de contas queriam com, o que é que eles pensavam
que, como podiam acusá-la de, se a Terra era ou não era azul ela não dava a mínima
e à puta que os pariu todos que. Gritou com tamanha urgência e em tal volume que
se tornou afônica, e prostrou-se. Obteve nada mais do que novo silêncio prolongado.
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O presidente eleito fez um discurso improvisado diante de seus apoiadores,
reunidos em grande número em comemoração à vitória, para muitos inesperada,
de uma plataforma agressiva de combate ao azulismo.
— Esta vitória é de um povo cansado de ser enganado por essa porcaria do azul.
Vamos virar essa página imunda da história do país. Limpar até o último borrão
de azul das nossas escolas. Devolver o Brasil a Deus e às pessoas que o
constroem. Pátria agora, pátria amanhã, pátria sempre!
O presidente encerrou dando as mãos a representantes de sua base de apoio e
erguendo-as ao alto, no que foi ovacionado pelos eleitores. Em meio às faixas de
“adeus, azul”, “anti-azulismo = progresso”, “Brasil livre” e “salvem as crianças”,
ouviam-se salvas de tiros por sobre os gritos ensurdecedores clamando por
mudanças.

A luz sumira, e com ela os contornos do retângulo, e tudo: sentia-se uma
massa indistinta da própria escuridão. Mesmo que enxergasse para contar os
fósforos, as últimas investidas revelavam o impossível de que, a cada contagem, a
quantidade se alterava. Por mais que o fizesse vagarosamente e enunciando cada
número, cometia algum erro, e não compreendia onde. Agora era o breu, engolindo,
junto com o odor progressivamente fétido do canto, o que restava de sanidade, e
fazendo-a enfim acender um fósforo por um alento. Pelo tato, alcançou a caixa e
riscou um. A chama queimou em laranja com borda azul. Seguiu com o olhar o
avanço do fogo no palito e viu o espaço por ele iluminado; viu seu braço, torso e
pernas; viu o piso de concreto e um trecho da parede próxima. Chegou perto para ter
certeza: alguém escrevera, em letras tênues e finas, em carvão que parecia ser da
ponta de um fósforo, o aviso: “fale”.
Começou a rir. Descartou o palito, já apagado e exalando um fio de fumaça.
— Vocês acham que caio? Hein? Foram vocês mesmos quem escreveram isso,
para me fazer acreditar que houve outros, que mesmo quem tentou resistir acabou
falando e deixando o conselho na parede… Acham que caio?
Encostou a testa à parede e riu. Escorreram lágrimas. Surpreendeu-a uma
claridade artificial instantânea, que fez ressurgir o retângulo.
— Falar o quê? — indagaram, de cima, quase simultaneamente ao acender da
provável lâmpada.
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— Como?
— Você disse que quem tentou resistir acabou falando.
— Por causa da inscrição na parede.
— Não, não. A inscrição é um só verbo no imperativo. A leitura é sua, e veja a
quantidade de coisas que extraiu dela, quanto significado induziu de uma só palavra…
Houve outros, que resistiam mas falaram, escreveram isso, e tudo é um plano para
fazer você crer nesses eventos, e falar. A mensagem somente se integra no
arcabouço de sentido trazido pela leitora, não é verdade?
— Eu não entendo… Não faço ideia de que…
— Você costumava ensinar isso.
— Ensinar?
Ela repousou as costas à parede. Olhava para cima. Fechou os olhos e
apertou-os.
— Isso faz mais de vinte anos. Ensinei crianças. Só alfabetização, e nada nem
perto disso do que você está falando. Depois vieram cortes, perdi o emprego, tive
outros reveses, acabei despejada e sem família. De lá para cá vivo de catar papel.
Vocês prenderam a pessoa errada. Não me meto nessas questões de azulismo.
Houve uma pausa.
— Por favor, não apaguem a luz — suplicou.
— Antes nem lia os cartazes, agora foi professora primária… Antes era
desinformada de tudo, agora admite saber de questões de azulismo?
Ela tentou calar. Mas sobreveio o apagar da lâmpada, o mergulho nas trevas,
o desespero renovado.
— Está bem — pediu. A luz voltou. — Está bem. Conheço o debate. Se a Terra é
azul ou não, se é crença ou ciência, verdade ou mentira. Ainda leio notícias. Mas não
tomo partido. Já tomei, na época em que lecionava, mas muito pouco…
— Para que lado?
— Quando tomei partido?
— Sim.
Sentou-se. Estalou os dedos, um por um.
— Eu não me lembro — tentou.
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A lâmpada relegou-a ao escuro uma última vez. Não falou mais. Balançava-se
para frente e para trás, de pernas cruzadas, no chão frio e áspero.
Edital de convocação
O conselho de administração, no uso de suas atribuições estatutárias, vem a
público convocar todos os acionistas a participar da assembleia geral
extraordinária, a realizar-se na sede da companhia, a fim de deliberarem sobre os
seguintes assuntos:
1) Alteração da razão social e do objeto social, transformando a sociedade em
uma organização de cunho religioso;
2) Aprovação do novo estatuto, adequando-o à finalidade do item 1 e adotando a
confissão anti-azulista como princípio norteador absoluto;
3) Estabelecimento do marketing multimídia como estrutura de negócios;
4) Conversão dos colaboradores em fiéis, caso prefiram o batismo ao
desligamento da empresa;
5) Autorização para constituição de um braço armado, destinado a atividades de
defesa e vigilância, ante o crescente acirramento das ameaças às terras e ao
patrimônio da organização;
6) Assuntos gerais.
A assembleia funcionará conforme as disposições estatutárias, em primeira e em
segunda convocação, 30 minutos após a primeira e que se dará,
automaticamente, com qualquer número de presentes.

Conselho de Administração
As duas últimas refeições haviam subido com a cesta cheia, tal qual desceram.
O odor da sujeira no canto engrandecia, e englobava-a, ela também sórdida, como se
absorvida pelo piso onde se estirava, vencida. Perdera qualquer parâmetro de tempo,
mesmo com o recorte de claridade passeando sobre si. A caixa de fósforos, por pouco
fora de seu alcance, já de nada servia. Ela notou que, após ser recolhida a segunda
cesta que retornava intacta, alguma confabulação soou de cima, em sussurros. Não
tentava discerni-los. Balbuciava:
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— Sou catadora de papel. Empurrava meu carrinho e carregava um cartaz
escrito “condomínio Terra Azul”. A polícia veio e me levou. Sou catadora de papel.
Empurrava meu carrinho e carregava um cartaz escrito…
— É um signo e tanto — cortaram-lhe.
Ela não parou, nem ergueu o olhar perdido.
— Sou catadora de papel.
E continuou sua narrativa. Os papeis se invertiam: agora eram os do alto que
procuravam engajá-la em diálogo.
— Terra azul. Hoje em dia não é algo que passe impune.
Ela registrava as palavras sem se importar. Seguia em suas afirmações e
reafirmações do ocorrido. Interpelaram-na:
— A filosofia azulista ameaça nossa fé, nossas crianças, nossas escolas…
semeia a desordem e a desobediência, destrói a harmonia no seio da família, das
empresas e da pátria. Você não pode negar que declarar a Terra azul seja um
poderoso signo. Os tempos são outros, as pessoas acordaram para o perigo…
— Não sei de signos — ela retrucou afinal.
— Significados e significantes. Saussure, Bakhtin, Barthes, lecionava todos. Os
conceitos mais complexos.
Virou os dedos e raspou as unhas no chão.
— Eu ensinava o abecedário à primeira série, há vinte anos.
Uma vez mais, confabularam, agora menos baixo. Ela pensou ouvir um homem,
com mais pressa na voz, sugerir que precisavam dar continuidade ao tratamento de
recuperação. A mulher negava, categórica: seria inútil enquanto persistisse a
dissociação, e era preciso respeitar a gradualidade do processo individual. Ficaram
quietos, antes da voz da mulher retornar:
— E entrecruzava suas lições na universidade com crítica racial e de gênero…
Beauvoir, Davis, hooks.
— Foram poucos semestres.
— Então se lembra?
— Pense o que quiser — desafiou.
Fechou os olhos e, embalada na própria cantilena (não abandonara o discurso
de ser catadora de papel), adormeceu, mesmo com a pestilência e o vazio no
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estômago. Até entregar-se totalmente ao sono, achou que ouvia perguntas da
mulher, cada vez mais distantes, como se ecoassem desde as fronteiras de um
pesadelo.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art.
84, caput, inciso IV, da Constituição, sob a proteção de Deus e no cumprimento
de seus deveres perante Cristo e a Pátria, resolve editar o seguinte
Ato Institucional:
Art. 1º No interesse da honra nacional e no resguardo da moral e dos bons
costumes, ficam SUSPENSAS, por prazo indeterminado, nos âmbitos público e
privado, todas as manifestações de natureza criativa, artística, acadêmicocientífica e intelectual que procedam ou tendam à adoção do azul como cor por
meio da interpretação, abstração, questionamento ou distorção da verdade e da
realidade por qualquer meio expressivo, seja ele, em rol não exaustivo, a literatura,
música, dança, canto, teatro, pintura, escultura, desenho, cinema ou fotografia, e
por uso de quaisquer técnicas ou instrumentos, aí incluídos a ficção, a mímese, a
especulação, o drama, a comédia (e, nela, a paródia, a farsa, a sátira, a anedota, o
burlesco e a caricatura), bem como suas combinações e expressões híbridas ou
alternativas, sendo passíveis de persecução criminal sumária, não sujeita à
garantia de habeas corpus, os responsáveis, co-responsáveis e consumidores ou
espectadores das obras transgressoras.
Art. 2º Para fins do disposto no art. 1º, o que vem a constituir a gama de tons da
cor azul, bem como a verdade e a realidade, será objeto de definição em ato
complementar a ser elaborado em conjunto com os representantes do povo que
professem, publicamente e sob as penas da lei, sua fé cristã, sua absoluta
lealdade ao chefe do Poder Executivo e seu compromisso com a irrestrita defesa
dos valores supremos da ordem, da família e da propriedade privada.
Art. 3º Revogam-se todas as diposições em contrário, notadamente o art. 5º,
inciso IX, da Constituição Federal de 1988.
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Na próxima cesta de comida, arrancou pedaços do trançado. Afiou um com os
dentes. Chegou-se à parede e enfiou o espeto improvisado na ponta do dedo. Já não
fazia caso da dor; seu corpo liquefazia as limitações humanas, desmaterializava-se
naquele vão de despejo e esquecimento, virava coisa. Ela fez o sangue verter, e
raspou o corte na parede, para formar mensagem mais gritante do que a primeira,
que lera em carvão: FALE. Não sabia a quem o alerta serviria, mas era verdade, havia
que falar, nada era páreo àquela profundeza, nada merecia ser guardado àquele
preço. Quanto mais ardia riscar cada letra, mais sangue ela extraía para continuar.
A cesta, danificada, subiu. Houve sombras e vozes mais apuradas. “Apressar
o processo, salvar almas, não perder nenhuma”, opinavam, com urgência.
— Nunca tratava de azulismo em suas aulas?
— Tratava de uma gama de teorias.
— Teorias, apenas? Sem defender nenhuma?
— Olhe — ela começou, entre um e outro ato de sugar, por instinto, o dedo
aberto, sentindo o gosto de metal salgado resultante do sangue e da sujeira. Estava
fadado a infeccionar; ela desejou que sim. — Em dez anos de aulas na graduação,
nunca me meti em nada. Via colegas fazendo e acontecendo, e eu só queria dar
minhas lições, corrigir provas e ir para casa.
O cheiro da imundície vencia-a. Tinha repetidas náuseas; vomitou junto à
parede.
— Dez anos?
— Vinte — gritou. — Pronto! Foram vinte! Mas isso acabou, acabou há anos,
perdi tudo e nunca mais pisei uma sala de aula! Pela última vez, eu não tenho nada a
ver com o azulismo nem com o raio que o parta! Nem saio à rua em dias de passeata!
— Para catar seus papéis.
— Sim! Para trabalhar. Trabalhar dignamente. Juntando os dejetos de vocês
que podem se dar ao luxo da política!
Tornou a vomitar. Deitou-se febril. De cima, a lâmpada e as conversas clínicas,
e tudo virando uma espiral projetada ao longe. Aliviou-se, pois pensou estar
morrendo.
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Trechos: “Querem derrubar nosso governo, querem destruir nosso futuro para
poderem abusar das nossas crianças livremente! Agora qualquer coisa que a
polícia faz é chacina e qualquer coisa que o exército faz é repressão. Tudo é culpa
do presidente. Manipulam as palavras de um presidente pacífico, tolerante com
todas as cores, que só quis proteger a pátria e a fé do maniqueísmo do azul! Claro,
porque só ele teve a coragem de enfrentar o inimigo, que está sempre infiltrado e
pronto a retornar. O complô já está armado. Vão fraudar as urnas para impedir a
reeleição. Tudo confirmado por gente lá de dentro! É o seu voto que planejam
roubar, são os seus filhos que vão levar, é o seu país que tentam entregar aos
índios, aos quilombolas e aos pederastas! ACORDE! JAMAIS O AZULISMO DE
VOLTA AO PODER! MANDATO VITALÍCIO JÁ!”
Comentário mais curtido: “Eu não acredito em mais nada além do que escuto
direto da boca do presidente! E se ele desmente o que disse, também acredito,
porque ele tem esse direito! ELE É A MINHA REALIDADE, ESTOU COM O LÍDER
PARA SEMPRE! MORRER POR ELE É MORRER ABENÇOADO”

Porém, ainda despertou.
— Me matem — implorou, um sopro saído do trapo viscoso no qual se
transformara.
— Quando foi que deixou de dar aulas? — quiseram saber, técnicos como
sempre.
— Me matem.
Em um singular momento de humanidade vindo do alto, alguém comentou,
entre suspiros, do horror que era o azulismo, do que precisavam fazer para combatêlo.
Ela moveu o braço apenas o bastante para encontrar os fósforos. Restava uma
porção. Fez um supremo esforço, virou-se de lado, apoiou-se nos braços e alavancou
o tronco. Olhou o canto de onde exalava o cheiro de podridão, pensou na matéria
orgânica fermentando, pensou no efeito que poderia ter uma faísca. Imaginou o
tormento do fogo. Empunhou a caixa de fósforos e alisou-a devagar, as unhas negras
e lascadas.
— Até quando você lecionou na universidade? — eles persistiam.
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O dedo ferido ardia. Provavelmente supurava. Ela riscou um fósforo e enxergou
os avisos de “FALE” em carvão e sangue. Tentou levantar-se, as pernas lhe faltaram,
caiu. O fósforo perdeu-se e apagou. Ela recorreu a outro. Desta vez teve cuidado e,
como no dia em que se exercitara, assomou-lhe um vigor improvável. Ficou em pé.
Mirou o canto sujo. Ouviu as vozes alarmadas de cima: “É hora; vamos perdê-la;
imediatamente”.
— Célia — chamaram.
— Meu nome não é Célia.
As mãos tremiam ao segurar o palito e ensaiar a posição do braço para lançálo.
— Célia, antes disso, vá ao outro lado.
Obedeceu, pois nada perderia. Avançou hesitante e embrenhou-se no escuro
do lado oposto da cela, mais profunda do que havia pensado. Necessitou de mais um
fósforo, que afinal iluminou uma pilha encostada naquela parede. Eram livros
chamados “Tratado do descenso ao discurso autoritário”, “Linguagem e
desumanização”, “Signos da barbárie”. Havia trabalhos e folhetos contendo textos de
denúncia. Tudo era de Célia Azevedo de Linhares.
— Célia? — a mulher repetiu, suave e maternal.
— Sou eu.
— Lembra-se da passeata, Célia?
Ao lado da pilha, uma série de cartazes ostentando letras em azul gritante. O
maior desafiava: “A Terra é azul”.
— Encontramos no seu apartamento, no dia seguinte à passeata…
— No dia em que foram me buscar — ela completou.
— Você postou as fotos, Célia. Postou você mesma as fotos que a
incriminaram. Na passeata, com o cartaz. Localizar seu endereço foi simples.
— O que vocês fizeram com ela?
— Com a catadora de papéis?
— Ela só passava com o carrinho em uma esquina do trajeto, em frente a uma
obra. Vocês a levaram.
— Você a ajudou?
— Onde está?
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— Você fugiu, Célia. Os luxos de quem se dedica à política. Deixou que ela fosse
levada e fugiu. Teve uma prisão confortável, asséptica, na sua casa, no dia seguinte.
Ela silenciou. Percorreu o material com os dedos. Acendeu outro fósforo.
— Seu azulismo tem limites, Célia. Ergue cartazes, mas para ajudar de fato…
— Eu lecionei na universidade até o dia em que vocês, desgraçados filhos de
uma égua, me arrastaram para cá. Eu leciono na universidade. Eu vou continuar
lecionando depois que vocês voltarem ao esgoto de onde saíram.
— Atire o fósforo — ordenaram, menos amigáveis. — Atire, queime seu
passado, abrimos a grade, e tudo termina aqui.
Ela chegou a aproximar a chama. As pilhas de todas as ideias de toda a sua
vida. As pilhas inúteis aos olhos da catadora de papéis, que se fixaram nos seus,
enquanto a mulher pedia socorro, antes de levar a primeira paulada. Azulismo com
limites. Azulismo sem efeito. Os dedos esquálidos, quase garras de sujeira,
trepidavam mais; o fogo dançava.
Outorgada a Nova Constituição da República Nacional-Liberalista Cristã do Brazil
Recuou. Releu os seus “FALE” na parede: o significado mudava, a mensagem
sabia mais do que ela. Soprou o fósforo, largou-o apagado no piso. Voltou e ficou
embaixo do facho de claridade. Encarou o retângulo. Sorriu. Falou alto, marcando
cada palavra.
— A Terra é azul.
A grade foi aberta. A luz se projetou sem recortes. Eles falavam em dissociação
superada, em continuar a segunda semana do tratamento de recuperação da alma.
Puseram-se a rezar. Começaram a baixar a estrutura que a levaria para fora, e ela
enxergou a barra do pau-de-arara e escutou os breves choques do teste da picana
que voltariam a aplicar. Levantou os braços. De um ângulo, viu, distante e ínfimo, o
pedaço de uma janela aberta, e ainda havia céu.

11. Querido Sr. K.

https://doi.org/10.36592/9786581110727-11

Elisa Marder Zampieri
Querido Sr. K.,
Começo essa correspondência, admito, sem saber muito bem como começa-la.
Falo contigo nessa língua que parece ter chegado no início dos tempos, e cada uma
das palavras que escolho parece já ter vivido mil vidas e jamais poderíamos saber
quais foram elas. Parecem esses vocábulos sofrer de certo acanhamento em vista
do teu olhar, como se esquecessem de alinhar-se entre si e dizer tudo o que querem,
muito embora tenham sido usados ao longo desse mesmo dia.
Em realidade, mal sei como te endereçar nesse idioma que parece tocar a nós dois e
não ter se desfeito, nem mesmo com a distância dos anos. De qualquer forma me
parece difícil iniciar um escrito que contenha teu nome no começo e o meu ao final,
em qualquer linguagem possível; talvez se agrave pela lonjura dos anos, ou pelo fato
de sermos ambos bilíngues, quem pode nos dizer da travessia que é chegar de um
lugar a outro com palavras.
Tantos anos que nos interpõe e não sei mais a quem escrevo. Imagino tua surpresa
de receber nessa data de hoje uma carta escrita por mim. Tantas coisas que de ti não
sei mais, apenas o endereço que espero continuar o mesmo. Como estás lendo essa
carta agora, o dia do mês e da semana, a previsão do tempo, tudo isso que me escapa
no momento em que te escrevo, talvez seja um pouco do charme de se morar em
cantos distintos do planeta.
A questão que pra mim permanece, e em parte razão do meu escrever, é que tenho
passado meus dias falando em alemão.
Pensei até que fosse muito mais adequado endereçar-te nesse idioma que tanto nos
aproxima, mas acho que talvez fosse pedir demais dessa língua que fala de algo de
nós dois que nunca soubemos bem ao certo precisar. Talvez hoje te escreva um
pouco pelas bordas dos idiomas que falamos, mas não em um idioma precisamente.
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E escrevo, pois acredito que mesmo com esses anos todos, saberia de encontrar um
lugar na língua para te falar que tu fosses entender.
Passo os dias falando alemão num país que o português é o idioma oficial, passo os
dias viajando de um lugar a outro do globo sem sequer sair do lugar, viajando até
mesmo dentro do meu próprio corpo, pela geografia imprecisa que articula os
fonemas de um idioma ou outro. Viajo todos os dias na direção dos sons guturais
que nascem da garganta, das vogais escuras e profundas, e volto todos os dias para
o conforto dos sons nasais que fazem a minha língua mãe. Passo os dias sem saber
ao certo onde estou, se aqui ou lá; sem saber direito onde mesmo fica a língua mãe
e em qual idioma ao certo ela reside.
E com isso tenho me voltado seguidamente para o lugar em que a língua nasce e
como ela mora dentro de nós; se haveria como delimitar o espaço do estrangeiro e
do familiar no mundo das palavras e até daquilo que não existem nomes suficientes
para dizer. Cada vez mais, sinto que dentro da alma as prateleiras são diversas e as
palavras conjugam-se umas com as outras sem uma lógica concisa; que dentro de
nós algo da língua se desmembra e é precisamente nesse lugar de desmembramento
que todos estamos.
Lembro de te escutar dizendo que a língua era um jeito de sentir as coisas, mais do
que descrevê-las; e justamente por isso ela não pode ser uma só – o português, o
alemão. Ela é muito antes como se sente o mundo em que se cresceu e como se lida
com as próprias emoções, as palavras que se escolhe dizer em detrimento de tantas
outras; como se cada um de nós a pegasse por um canto, ali onde é possível pegála.
Penso que talvez fosse o caso de inúmeras pessoas ao redor do mundo darem à luz
à língua dos mais diversos jeitos, cada um a seu modo. Talvez fosse exatamente o
contrário, como se a língua tivesse inúmeros e distintos filhos, cujos imprecisos
nascimentos fossem tão extensos, que seria impossível registrá-los todos.
Assim me vêm à memória as nossas conversas de ver o sol nascer, onde nenhum
idioma sozinho faria sentido. Naqueles dias em que a língua soçobrava e nós
viajávamos de um canto a outro da linguagem, em parte porque nos aprazia, em parte
temendo o afogamento.
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E me pergunto o quanto disso tudo que vivemos não existe hoje nessas palavras
mesmas que agora uso para falar contigo. Afinal, nas caixas escusas da memória,
não ficariam os dicionários do lado dos álbuns de fotografias?
Pensei naquele dia em que estávamos ambos sentados na areia da praia e me
disseste como funcionava o obturador da tua antiga máquina fotográfica. Aquela
pequena rachadura circular dentro do aparelho que permitia que a luz entrasse e
marcasse o filme, que abria e fechava como a pupila de um olho humano. E que
apesar de se dizer que se tira a foto de alguém, algo de nosso é que permanece na
imagem. Desde então penso que cada fotografia tem um olhar por trás de si e nunca
mais consegui ver os antigos álbuns da mesma maneira.
Nunca mais sequer entendi qualquer fotografia da mesma forma, como se a palavra
mesma para mim já fosse outra; como se naquele momento em que conversávamos
na praia estivéssemos fundando uma palavra em uma língua só nossa, em que para
nós dois a fotografia era o olhar de alguém sobre alguma coisa. E essa definição
permanece, por mais que disséssemos ‘fotografia’ em tantos outros contextos e com
pessoas que não partilhavam essa mesma língua que nós. Por mais que muitas
vezes não pensássemos que em algum lugar do tempo inventamos uma palavra
juntos e que ela poderia ser dita de mil outras maneiras, mas jamais significaria a
mesma coisa.
E tu sabes que eu aqui passo horas pensando sobre o nome e como se nomeiam as
coisas. As coisas mais ordinárias da vida, aquelas que sucedem todo momento sem
nenhum acontecimento cósmico particular, e inclusive a vida de duas pessoas que
passa antes de tudo pelo corpo da língua que uma fala com a outra, mesmo com um
oceano inteiro entre elas. E penso no alemão e naquela distância de apenas um i entre
o verbo amar (lieben) e o verbo viver (leben), quase que se escorrega e se diz que se
ama em Berlin ou que se vive alguém. Ou aquela outra palavra que quer dizer feliz e
com sorte ao mesmo tempo (glücklich), porque quando se tem sorte se está feliz, tu
me disseste uma vez.
E essa semana que passou ainda lembrei do Derrida e daquele colóquio sobre a
linguagem e nós sermos todos monolíngues. Fui reler esse livro, há tanto tempo já
na minha estante e sem capa, e o título escrito com a tua letra na primeira página. É
um ensaio, tu te lembras, sobre tantas coisas e sobre a língua que se usa para falar
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com alguém. E pensei dias em uma frase que ele diz, algo como ter uma língua é ao
mesmo tempo não tê-la. Engraçado, não sei se o verbo ‘ter’ tem algo que ver com
língua.
Talvez o verbo que o Derrida estivesse procurando fosse algum assemelhado do
verbo habitar. Morar na língua como quem mora numa casa de inúmeros quartos, de
estreitos corredores que conectam nada a lugar algum e portas e janelas ora
emperradas, ora completamente abertas. Na estranha casa da língua, o assoalho
range ao mais sutil respiro, a ponto de nos perguntarmos se somos nós mesmos que
moramos nesta casa ou alguém completamente desconhecido.
Navegar a língua talvez fosse, munido de nada mais que um barco à vela, traçando
linhas no oceano, completamente à mercê do vento e do balançar das ondas.
Se Derrida não fosse francófono, mas dividisse o português como língua mãe, seria
possível operar a diferença entre ser na língua e estar na língua. A partir de onde se é
na língua, ali onde já não é mais possível precisar onde começam os ossos, a pele e
o sangue e onde terminam as palavras. Ao passo que estar na língua é visita-la,
assentar-se comodamente em seu sofá por alguns minutos, e ir embora antes que a
noite chegue.
O que seria então dominar uma língua? Manter com ela relação de subjugo? Ou seria
dela saber tudo; onde guarda as chaves extras, o formato de todos os dedos dos pés,
que melodia costuma cantar para si mesma?
O fato mesmo de eu evocar tantas recordações me faz pensar sobre a própria palavra
lembrança em alemão, ‘Erinnerung’. E penso como as palavras nesse idioma se
transformam quando tocam umas nas outras, quando adicionamos partes ou as
tiramos, sem de fato perder-se completamente do sentido inicial. E no cerne dessa
palavra, lembrança, encontra-se a palavra Inner – ‘interior’, ‘intrínseco’, ‘íntimo’. A
palavra lembrança em alemão é um voltar-se para si, para o seu próprio íntimo, e ali
encontrar o outro.
Pois se o território da língua sobrepõe-se ao território das memórias nesse decalque
rápido que estamos fazendo da alma, seria possível dizer que há algo de uma
intimidade quando se fala; com as palavras que se escolhe dizer e na maneira mesma
de articulá-las, sentencia-las a uma frase depois da outra. Há algo nas palavras que
resta de quem nós somos.
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Elas contêm uma história atrás de si, parece que é isso que os anos me mostram. Da
sua origem e de onde vêm os vocábulos no mapa, como se transformaram ao longo
da história; se gregas, latinas ou árabes e como acabamos por incorporá-las e seguir
falando até os dias de hoje. E sobretudo, daquilo que entendemos delas, levando
consigo dicionários internos e absolutamente pessoais, como um verão fotografando
e sendo fotografada. Talvez a língua seja sempre embrionária daquilo que ela não
pode dizer.
É possível que parte de mim tenha ficado louca em te escrever assim. Que certeza eu
tenho de que essa carta vai chegar ao destinatário? Essa carta, da forma com a qual
eu quis escrevê-la? Como saberei de que maneira te chegará o que te digo, como
entenderás as lembranças que hoje evoco, se fará algum sentido ou não? Não sei,
não tenho como saber. E talvez seja essa a utopia dentro de qualquer conversação;
escrita ou falada. Um constante não saber.
E que a língua mesma talvez seja uma invenção para falar das distâncias que se
produzem entre uma pessoa e outra.
Ou talvez seja algo ainda por escrever.
Com amor,
W. P.

12. A novelinha
https://doi.org/10.36592/9786581110727-12

Rafael Bassi
Para L. A. de Assis Brasil e Ricardo Timm de Souza, reais iluministas

Um homem prodigioso tem uma vasta produção, um vocabulário portentoso,
é bem relacionado e terá, certamente, sua Obra, reconhecida pela posteridade, tanto
por doutos quanto por incautos simplórios.
Não será, por certo, o meu caso.
Minha novelinha, que estava preparando, tinha algo de decadente. Eu queria
que ela fosse interessante, mas não creio ter conseguido o objetivo. Era muita
exposição deste judeuzinho, nascido neste bairro de judeus, onde as pessoas
esperam pelo seu bom-fim. Vamos lá, a verdade é que eu queria que você a lesse e
pudesse rir, como tantas vezes fizemos. Vou lhe explicar os pormenores.
Imaginei, dias atrás, uma narrativa, não muito longa, em forma de fábula talvez,
que tratasse de um país que, depois de sonhos intranquilos, teria, por fim, se
desestabilizado politicamente e culturalmente. Estariam em um nebuloso momento
em que o zeitgeist, como diriam os alemães, não estivesse bem organizado. O que se
passa é que viraria uma histeria coletiva, com as pessoas bradando cânticos
nacionalistas, raivosos em seus olhares. Seria possível observar que as
características de bondade, de receptividade, fino trato e lhaneza, simplesmente
acabariam em gritos de morte. Seria possível reconhecer, pela mais simplista
imagem aparente, quem era defensor de uma virada de pensamento. E quando o
pensamento, a educação, os valores são rasos, a imiscuidade da lógica se torna o
determinante para o ato irracional.
E, nesse contexto, surgiria a figura teocrática no poder. Ando pensando na
noção de liderança desde os eventos catastróficos dos últimos tempos. Quem, em
sã consciência, poderia defender o fortalecimento de uma liderança sem a menor
capacidade. Meu personagem não seria apenas um tirano, mas seria alguém que
obstruísse a básica gramática, sendo controlado por pequenas expressões, muitas
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vezes sem nexo. Era, claramente, uma marionete de interesses econômicos maiores.
O espectro do comunismo ronda a Europa, como se diz, portanto, está às vésperas
de chegar por aqui, afirmariam seus apoiadores mais ferrenhos. Uma nação
despreparada intelectualmente, como a que seria a desta novela, não teria condições
de compreender essa oração. Quando não se compreende o significado exato, o
medo e a reverência ao sujeito que a expressa se tornam maiores, cada vez mais
populares.
Despendi duas ou três noites, não me recordo ao certo, tentando imaginar o
que isso significaria na história, e o absurdo se fez claro: o apoio popular. Mas, pensei
por um determinado momento, o apoio popular deveria surgir com um inimigo maior
do que apenas o tal do espectro do comunismo, portanto, era necessário criar
inimigos reais, de espaços políticos ligados à esquerda, mas também aos
moderados. Os moderados não são úteis em tempos de caos, pensariam os
estrategistas desse líder. Portanto, as coisas começariam a acontecer numa espiral
na qual não se pode dar muitas ou maiores explicações, como sempre acontece
nesse tipo de história. Penso que, de um capítulo para o outro, sem muitas
expressões claras, esse líder teria vencido as eleições.
É possível supor que fosse apenas mais um governo desastroso, que acabasse
com leis, com direitos, instaurasse uma espécie de narrativa de perseguição dos
outros grupos políticos contra o seu líder, o que resultaria na possibilidade de maior
centralização política, controle jurídico também centralizado na figura deste sujeito
abjeto sobre todas as demais instituições. Mas aonde ficaria o maravilhoso, o que
poderia fazer o leitor se surpreender, se espantar? Mesmo impróprio aos olhos da
suposta razão que existe, não seria um caso sem precedentes. A história permanece
sendo o reino da falta de sentido e uma linear passagem do tempo, em que
correntemente os homens fazem coisas erradas.
A solução que eu encontrei foi a inverossimilhança de um evento ainda mais
catastrófico. Uma pandemia. Há precedentes históricos, sempre há! Há também
precedentes toraicos! Mas eu não queria uma praga visível, como a que ceifou o Egito,
em forma de gafanhotos. Eu queria algo que não se pudesse ver. Pensei em criar na
novela uma espécie de sombra, mas não achei crível para os meus intentos. Conclui,
lembrando de eventos recentes, que o melhor seria um tipo de gripe. Como aos

Rafael Bassi | 139

espanhóis coube a sanha mundial de culpabilidade, decidi que o melhor seria colocar
as responsabilidades sobre o Oriente e seus passíveis mistérios.
Não preciso lhe dizer, meu caro, que eu ri. Fechava-se a ideia, primeiramente.
Gostaria de apresentar o texto lendo-o em voz alta, mas não posso sair nesse
momento e me encontrar com vocês. Garanto que com a minha leitura e as
entonações certas, vocês também poderiam rir de um excerto dessa novelinha.
A história continuava na minha cabeça. O conflito certamente se daria na
figura dessa liderança absurda, que começaria com a ideia de afirmar, a todo instante,
que não era real a existência da doença. E que talvez isso fosse apenas um pretexto
de grupos contrários a ele, com o objetivo de colocar a população contra o seu guia.
Ele poderia usar mais esse argumento, no intuito de centralizar seu poder. Haveria no
enredo, por certo, um quê de dúvida e medo, mas nada se pode fazer com a turba de
gente. A certeza proferida de maneira sagaz torna-se o norte seguro para os
despreparados intelectualmente.
Sempre pensei que uma sociedade crente tem que ter muito cuidado para não
deixar seu misticismo se sobrepor aos sentidos mais simples do ser humano. É
melhor olhar para os lados ao atravessar as ruas do que rezar para que algum deus
lhe proteja. Mas novamente as cenas que surgiam em minha imaginação eram a de
grandes manifestações, com milhares entoando coros de pedido de socorro a Deus.
Não pude deixar de imaginar a reprovação de meu pai, que diferente de mim, lê o
Talmud quando lhe apetece. Ele certamente não gostaria desse tipo de chiste...
Pessoas morreriam aos milhares, sem nem entenderem o que estava
acontecendo. Poderia parecer uma simples gripezinha, mas internamente corroeria
as pessoas. Alastrada pelo mundo todo, o líder desse país dispararia que era uma
loucura coletiva, uma invenção da imprensa contra o seu governo, dos seus
opositores. Diria, a todo lugar, que era tudo mentira. Bradaria as suas meia-dúzia de
expressões mal-acabadas. Como sempre, homens ricos infernizariam a vida de seus
funcionários para que eles mantivessem as produções funcionando, enquanto eles,
ricos, estariam se protegendo em estâncias rurais afastadas. Um tipo de doença
assim, como se sabe, não escolhe a quem enfermar, mas é mais certo que as pessoas
escondidas têm menor chance de, de um dia para outro, ter dificuldade de respirar.
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Imaginei, sem muitos detalhes, que seria possível observar com o passar do
tempo os corpos se amontoando nas ruas, cheirando a podre dia após dia. O líder
messiânico seria carregado pelo seu séquito, enraivecido, com os olhos bastante
abertos e turvos, com vozes de impropérios a alto volume.
Não saberia ao certo compor o resto desta novela. Nem chegar além dessa
imagem final, que supostamente não consigo nem descrever. Me faltaram os
elementos fundamentais para unificar o enredo. Poderia cair nessa nebulosa que me
acomete nos últimos dias.
O que ocorre é que cada vez mais tenho me sentido mal. Tenho dificuldades
para dormir. Como cada vez menos; cada vez dói mais para engolir. Tem-me saído
cada vez mais sangue pelo catarro e eu sinto dificuldade em respirar.
Concluí, também, que essa história não teria a comicidade que eu busco em
meus textos, mas sim uma forte tendência ao grotesco.
Decidi, portanto, jogá-la no lixo.
Ressalto, nessa minha carta, com o grande desejo de sempre que não seja a
última, o pedido que lhe fiz quando pudemos nos encontrar, Max, de que destrua os
meus originais e que não os publique além daquilo que já existe impresso.
Você é alguém de extrema confiança e sei que não me decepcionará. Não me
decepcione, Brodi! O que havia escrito desta novelinha, no entanto, já me antecipei e
não restam mais do que os vestígios da minha memória, que resumi nestas linhas
acima.
Com todo meu carinho,
teu amigo K.
Klosterneuburg, 01 de junho, 1924.

P.S.: terminei, antes de escrever essa novelinha, a primeira versão do textinho sobre
“O artista da fome”, que segue com esta carta. O texto você leia e, depois, coloque na
pilha para alimentar sua lareira.

13. A noite da noite
https://doi.org/10.36592/9786581110727-13

Leonardo Bomfim

Começa assim. Isadora caminha apressada na calçadinha estreita da avenida. Fala
sozinha:
“O problema da merda desta cidade é que tem muito sol e muito vampiro!”
Já não pensa mais nisso quando chega ao posto de saúde, onde tenta a sorte desde
o início da semana na fila da xepa da vacina do vírus maldito. A internação súbita de
uma grande amiga dos tempos de escola, a Alice, a deixou com muito medo.
“Ela tem a minha idade e quase não respira mais”.
O anúncio do milagre das sobras vem sempre às 17h. Falta um pouco. Isadora espera
e lê numa revista antiga um artigo (pouco inspirado) sobre o samba o Vinhos Finos...
Cristais de Paulinho da Viola e Capinam. Ouve no Zoom do telefone a apresentação
da pesquisa de um colega da universidade sobre adaptações cinematográficas do
Livro das Mil e uma Noites.
Está obcecada com os últimos versos do samba, o contraste das palavras e da voz
elegante do autor:
“sangue e o amor doente entre os dentes da saudade da morte da engrenagem” ou
“entre tudo e nada entre os dentes podres da canção”.
Isadora gostaria de perguntar a alguém ali na fila – concretiza mentalmente fitando
um senhor que tem um braço maior que o outro: José Carlos Capinam, que acaba de
completar 80 anos, é o seu poeta favorito entre aqueles que se aventuraram a fazer
música? Ela pensa em Clarice, pensa em Pulsars e Quasars, em O Movimento dos
Barcos, pensa no refrão de Gotham City e retoma os infortúnios com os vampiros da
cidade:
“Cuidado, há um morcego na porta principal”
De repente a voz do colega que apresenta (na verdade é uma paquera promissora)
desvia sua atenção... como Xe... Xe... Xerazade diria a um Rei de instinto assassino,
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faminto pelo fim das delícias narrativas que fazem das noites... da... das noites um
acontecimento infinito. Observo ne... nesta pesquisa, entretanto, que mesmo
seduzida pela arte dos filmes de... de... desde os tempos silenciosos, Xerazade
significou muitas vezes um grande problema para o ci... cinema: como lidar com a
possibilidade da multiplicidade infinita? Soluções engenhosas surgiram. Boa parte
das adaptações dos contos árabes, por... por exemplo, elegeu tramas e personagens
específicos, traindo o aspecto mais particular da narrativa árabe que... que antecipa,
inclusive, radicalizações da li... literatura moderna: a tensão entre a in... interrupção
e a continuidade; a expectativa dividida entre o retorno de... de um mesmo e o
surgimento de um outro.
A gagueira do paquera leva Isadora de volta aos 6 anos. Ela lembra da violência
carinhosa da mãe: filha, se você não dormir cedo e ficar acordada até a hora da noite
da noite, vai se transformar num monstro horrível com um só dedo – quando é a noite
da noite, mãe? – não queira saber, dorme.
O tí... título norte-americano estampado no... no cartaz de... de uma das mais
importantes releituras da... daquele universo nas primeiras dé... décadas do cinema,
Su... Sumurun, de Ernst Lubitsch, escancara essa redução tantas vezes aplicada pe..
pelo cinema: As Mil e uma Noites tornam-se, aqui, “One Arabian Night”, é a história
de uma es... escrava de um sheik tirânico que se apa... paixona por um mercador de
ta... tapetes. O mil e um li... li... literalmente se torna um. Há outros exemplos: Pr...
príncipe Achmed, Sinbad, o Ladrão de Bagdá, Ali Baba, Aladin; mu... muitas aventuras
vi... vi... vividas por personagens icônicos tirados ou inspirados dos textos árabes
foram filmadas e re... refilmadas aos montes, mas quase sempre a partir dessa
simpli... plificação significativa que recua ou desvia da possibilidade de uma
multiplicidade infinita.
Em alguns casos, como o de O La... ladrão de Ba... b... Bagdá, de Ra... Raoul Walsh,
um dos grandes esp... es... espetáculos cinematográficos dos anos 1920, esse
procedimento d... do múltiplo ao uno é bastante visível. Di... diversas histórias dos
contos árabes são combinadas como episódios de uma me... meesma narrativa, a
história de um ladrão que se apaixona pela fi.. filha do califa de Bagdá. É como se o
ci... ci... cinema invariavelmente precisasse reduzir as várias multiplicidades po...
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possíveis dos contos árabes para chegar à história – a única, finita e definitiva
história! – de cada um dos personagens inventa... tados nas narrativas.
Isadora nota que a gagueira do colega aumenta, deve estar muito nervoso com a
apresentação, mas não sei se isso tem a ver. Quando repentinamente sua fala tornase quase fluente, Isadora pensa que o problema é sempre a largada.
Cito Sandra Aparecida Silva, que pesquisa a relação entre a obra de Bo bo... Borges e
os contos árabes. “A multiplicidade, como estrutura dos relatos das Noites,
manifesta-se, portanto, entre outras coisas, nessa inclusão de relatos dentro de
relatos, na repe..petição como variações de uma única narrativa ao estilo de
arabesco, no eterno retorno como algo circular na vo..volta às origens reunindo o final
com o pr... princípio, como algo inconcluso sempre apto a aceitar mais uma camada,
como ciclos similares, mas não idênticos, visto q... que as experiências humanas são
análogas”.
Para além d... dos contos árabes, poderia mencionar a mesma dificuldade do ci...
cinema em relação às adaptações de Dom Quixote, outra obra literária matricial que
lida com a multiplicidade e o risco do infinito. Claro, não se trata apenas de um
desafio que cinematográfico. O próprio romance de Ce... Cervantes, já com uma
autoconsciência destacável, comenta a provável dificuldade do leitor diante de uma
obra que se coloca sob o signo da multiplicidade. Na segunda parte da história, o
autor ficcional da história de Quixote, Cide Hamete, chega a comentar, citando uma
ca... ca... característica marcante da primeira parte: “escrever sempre num só
assunto e falar pela boca de poucas pessoas era um trabalho insuportável”.
Soa q... quase como um manifesto. O autor ficcional, aqui, usa essa ideia como
justificativa para a intr... trodução de narrativas “intr....tr... trusas” no primeiro volume
do livro, como O Cu... curioso Impertinente e O Capitão Cativo, que são narradas por
personagens secundários e que colocam os próprios protagonistas da narrativa,
Quixote e Sancho Pança, como ouvintes de uma infinidade de histórias. Cervantes,
através desse autor ficcional, ainda comenta que os leitores, sedentos pela
continuidade da aventura do personagem título, poderiam encarar essas “novelas
soltas” com p..p..prressa ou enfado, e garante que haverá uma unidade maior no
segundo volume.
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Isadora só leu uma versão reduzida de Dom Quixote, ainda na escola, e não lembra
dessas “narrativas intrusas”; lembra do moinho, do padre que queima livros, do diabo
que sofre Rocinante, da paixão insensata do protagonista pela Dulcinéia, e, é claro,
de Sancho. E nada mais.
Quando, sé... séculos depois, o cinema se aproxima do célebre romance de Cervantes,
essa dificuldade já exposta na obra torna-se flagrante. Assim como as adaptações
do Livro das Mil e uma Noites, os filmes sempre tangenciaram esse elemento tão
central da obra. Os filmes sobre D... Dom Quixote, à exceção da tentativa fracassada
de Or... Or... Orson Welles, também reduzem o múltiplo ao uno para conseguir retratar
esse homem que leu mu... m... muuitos romances de cavalaria e re... resolveu viver
aventuras disparatadas nas terras espanholas.
Isadora tira rapidamente o fone quando percebe a movimentação das médicas que
organizam a fila da xepa. Uns dez minutos e elas começam a chamar.
“Quem tem 59 anos?”
(duas mulheres levantam a mão)
“Quem tem 58 anos?”
(ninguém)
“Quem tem 57 anos?”
(um homem levanta a mão)
“Quem tem 56 anos?”
(ninguém)
“Quem tem 55 anos?”
(ninguém)
“Quem tem 54 anos?”
(ninguém)
“Quem tem 53 anos?”
(quatro mulheres levantam a mão, uma delas chora de alegria)
“Quem tem 52 anos?”
(uma mulher levanta a mão e uma jovenzinha que parece a Janis Joplin comenta –
em vão – que ela chegou depois da hora e não deveria ter prioridade)
“Quem tem 51 anos?”
(ninguém)
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“Quem tem 50 anos?”
(ninguém)
“Quem tem 49 anos?”
(ninguém)
“Quem tem 48 anos?”
(ninguém)
“Quem tem 47 anos?”
(três homens e duas mulheres levantam a mão)
“Quem tem 46 anos?”
(duas mulheres levantam a mão)
A médica faz uma contagem rápida com o dedo e pede para que essas pessoas
entrem no setor de vacinação com a carteira de identidade e o comprovante de
residência nas mãos.
Depois de cinco minutos, ela volta para o grupo que ainda espera e diz:
“Ainda temos uma dose da xepa. Quem tem 45 anos?”
(três mulheres levantam a mão...)
Com um sorriso cansado, a médica pergunta:
“Quem nasceu em janeiro?”.
Marina, professora de história de uma escola municipal que sempre achou uma
merda comemorar o aniversário no dia primeiro de janeiro e amaldiçoou os pais
durante toda a adolescência de festinhas vazias, respira fundo e grita.
“Eu nasci em janeiro!”
***
No caminho de casa, Isadora retoma a escuta da apresentação. Outra pessoa fala e
ela não tem interesse no tema. Desliga o Zoom. Decide aproveitar o restinho do sol
ouvindo o Paulinho da Viola.
“Preciso dessa voz”.
Ouve a voz e ela canta quem sabe de tudo não fale, quem não sabe nada se cale, se
for preciso eu repito porque hoje eu vou fazer ao meu jeito, eu vou fazer um samba
sobre o infinito.
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Isadora pensa na coincidência com a pesquisa do amigo, mas pensa especialmente
em Alice, que ama o Paulinho da Viola e quase não respira mais.
***
Dois dias depois, ainda sem a sorte da xepa, Isadora teve um sonho com a noite da
noite. Acordou e anotou tudo. Os rascunhos servem de premissa para um conto bem
curto intitulado Matamoros aos quinze anos. Dois anos depois, reescreve o conto
para um concurso literário organizado pela Prefeitura de Esteio e encontra outro
título: O Conto da Carrocinha (na verdade será o primeiro capítulo de um romance).
Alice foi a primeira a ler. Fez em voz alta:
1
A mãe cheirou os lençóis e teve certeza. “Ela está se masturbando”. O pai pegou os
lençóis da mão da mãe e aproximou seu nariz. “Você tem toda a razão”. O pai e a
mãe conversaram durante alguns dias e concluíram.
“É um problema que precisamos enfrentar”.
“O negócio é que ela anda muito desocupada”, disse o pai. É verdade, completou a
mãe: “mente vazia oficina do diabo”. O pai socou a mesa da cozinha e falou firme:
“Tive uma ideia”. A mãe olhou. “Podemos matricular nossa filha em um curso
extracurricular, alguma coisa fora da escola pra que ela tenha o que fazer à tarde e
esteja cansada e durma à noite”. A mãe sorriu.
“É uma ideia admirável”.
2
Os pais pesquisaram algumas opções de cursos externos que a própria escola
recomendava. “Assim ela vai se ocupar e pensar em outras coisas”. O critério era
este: quanto mais aulas, melhor. Mas quase todos os cursos disponíveis ofereciam
apenas um encontro semanal. Sobraram três opções com duas aulas por semana:
natação, oficina literária e introdução audiovisual.

“Vamos pensar com calma.

Precisamos estudar os preços também”, disse o pai. A mãe fez que sim com a cabeça
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e deu fim à noite. “Amanhã a gente liga para eles e decide. Agora está tarde, vamos
dormir”.
Deitaram e apagaram a luz.
3
O pai abre o caderno da filha para ver o que ela está aprendendo na Oficina Literária
e encontra um nome:
Marquês de Sade.
Ele não sabe quem é e decide pesquisar. Descobre que o Marquês de Sade é um autor
francês do século dezoito. Encontra o livro “Os infortúnios da virtude” e abre, por
acaso, na página 104. Lê em voz alta:
Eu estava muito longe de acreditar que o homem, a exemplo das bestas ferozes, só
pudesse gozar fazendo fremir suas companheiras. Eu o sofri, e com um grau tamanho
de violência que as dores da dilaceração natural de minha virgindade foram as
menores que tive de suportar nesse perigoso ataque, mas foi no momento de sua
crise que Antonin terminou com gritos tão furiosos, com investidas tão assassinas
sobre todas as partes do meu corpo, com mordidas enfim tão parecidas às carícias
sanguinolentas dos tigres, que por um momento me acreditei presa dentro de um
animal selvagem que só se saciaria me devorando. Encerrados esses horrores, caí
sobre o altar onde havia sido imolada, quase sem consciência e sem movimento.
4
O pai abre o caderno da filha para ver o que ela está aprendendo na Oficina Literária.
Encontra algo que parece um poema e admira a caligrafia da filha.
Matamoros aos quinze anos
pode causar muitos danos
ao molhado familiar
e o anel que aos treze anos tu me deste não se quebrou
transformou-se num gato malandro que repetia:
“I am Marlon Brando!”
“I am Marlon Brando!”
“I am Marlon Brando!”
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agora ele mudou o disco e diz que
esse pano já não seca mais
esse pano já não seca mais
esse pano já não seca mais
maldito!
olho e sei
que você sabe
muito sobre mim
O pai sabe quem é Marlon Brando, mas não sabe o que é Matamoros e decide
pesquisar o significado da palavra. Descobre que pode ser uma cidade mexicana ou
uma novela da escritora brasileira Hilda Hilst. Encontra o livro, folheia as páginas e
pousa o dedo indicador na página 10. Lê em voz alta:
A menina ensinou aos meninos da aldeia a leveza do dedo nos profundos do meio, o
machucado macio como dos pêssegos, aqui, a menina informava, toca-me aqui
menino, como se esmigalhasse devagar uns morangos na boca, o dedo assim como
se língua fora, toca-me lá dentro agora, procura, devagar como se procurasses a
língua da serpente no meio da goela. Tocaram-me muitos, e muitos se alegraram da
perícia e da quentura destes dedos, Matamoros diziam é vermelho-ouro, palidez e
sangue dos meninos da aldeia.
5
O pai põe a mão no bolso da calça jeans da filha que está para lavar e descobre um
papelzinho amassado. No verso do papelzinho, encontra rabiscos, títulos, alguns
nomes, coisas aparentemente desconexas.
O pai não conhece nada e não quer mais pesquisar. Tem outra ideia admirável. “Vou
lá na Escola Literária ver o que estão ensinando para a minha filha”.
Veste a roupa (estava nu) e sai de casa.
6
A Escola Literária fica em uma rua sem saída a dez minutos da avenida principal do
bairro. O pai encontra a rua com certa facilidade. Admira o silêncio do local, mas
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estranha as casas que parecem vazias. Ele pensa. “Tudo certo, é preciso
tranquilidade para ensinar e aprender”. O pai ouve o som do vento e o canto dos bemte-vis e encanta-se com a beleza do céu que está mais alaranjado do que o normal.
7
O pai chega em frente ao número 248 e para na porta da casa. A casa é grande e o
pai observa, embasbacado, uma arquitetura muito diferente das outras construções
da rua. Ele vê uma pequena placa cor de laranja e agora tem a certeza de que está no
lugar certo. Diz a placa:
Escola Literária da Professora Sandra.
8
O pai ouve de relance as vozes empolgadas dos adolescentes que estão na aula e
lembra dos tempos de escola: as brigas, as paqueras, o futebol no recreio com a
latinha de refrigerante amassada, as sacanagens com os colegas mais ingênuos e
lembra principalmente do dia em que levou uma flor para uma menina ruiva cujo
apelido, ninguém sabia o porquê, era Ana Gasolina. Naquele dia ele virou a chacota
da turma quando os meninos descobriram que o presente estava no lixo da sala de
aula.
“Eu não gosto de você”, disse a Ana Gasolina.
“Foda-se”, respondeu o pai.
Casaram-se oito anos depois desse episódio.
9
O pai não bate na porta porque não quer interromper a aula. Pensa em voz alta.
“Aulas, missas e guerras são sagradas”. Ele resolve dar uma volta ao redor da casa
para investigar o terreno. É malcuidado, tem a grama alta e há três cachorros viralatas que parecem estar ali para tomar conta de tudo. “Não combina com essa casa
tão imponente. Eles poderiam contratar um jardineiro ou um segurança, a
mensalidade não é barata”. O pai vê um pedaço de tronco e pensa que pode ser uma
boa sentar-se ali para relaxar e esperar o fim da aula.
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10
Sentado no pedaço de tronco, o pai percebe alguma coisa estranha num canto da
parede lateral da casa. Pensa. “Parece uma mancha preta”. O pai levanta do pedaço
de tronco e se aproxima da parede da casa. Descobre que não se trata de uma
mancha.
“É um buraquinho!”
O pai coloca o olho no buraquinho da parede.
11
No buraquinho, com um olho apertado e o outro olho arregalado, o pai vê paus, vê
bocetas e vê cus. Vê muitos cus. Percebe as cores, as gradações, os matizes. Vê um
movimento feroz, vê um ritmo, percebe que é um ritmo constante, uma ordem quase
meticulosa, uma progressão de quem ensaia. há quantas décadas os malditos estão
aqui?? Vê muito cuspe, vê muita água, vê que sabem escorregar no seco. Vê estilo,
vê um palco iluminado, vê uma plateia arrebatada, vê mil olhos e todos atentos. Vê
um carrossel, vê um trenzinho, vê uma barra de chocolate, vê um espadachim, vê um
chicote, vê uma bandeira, vê um gato com um olhar tão indiferente... Vê, olhem só,
até um grito! Vê a Professora Sandra sorridente com as pernas amarradas no
pescoço. Vê as mãos trêmulas, vê os calcanhares dobrados, vê o rosinha da língua
virar um vermelhão dos diabos, vê o suco das bocas, vê o rasgo dos dentes, vê os
punhos, vê as próteses, vê as serpentinas pulando das mochilas encostadas num
cantinho da sala. Vê até uma ambulância disfarçada de lobo mau enquanto percebe
que, se quiser, ainda pode ver mais pintos, mais bocetas mais e cus caso continue
com um olho apertado e outro olho arregalado naquele buraquinho da parede.
Mas o pai não vê a filha!
Fecha instintivamente os olhos e então ouve a sua voz. “O timbre!”
A fala é macia, as palavras são misteriosas.
“É uma liderança, é destemida, será Presidente antes dos quarenta!”.
12
O pai tem uma ereção inesperada enquanto observa a aula no buraquinho. Os
adolescentes escutam o suspiro assustado e viram o rosto ao mesmo tempo para a

Leonardo Bomfim | 151

parede. “Parece um exército”, pensa o pai. Ele corre em direção à rua. Tropeça em um
cachorro vira-lata e tenta se levantar. Não consegue mexer nenhuma das pernas.
Percebe que as vozes dos adolescentes estão mais próximas e pensa. “Eles estão na
rua e vão me pegar!”.
13
O pai acordou no meio da madrugada e foi ao quarto da filha ver se estava tudo bem.
Ela dormia profundamente. Ele voltou para a cama e sem querer acordou a mãe.
“Sossega e dorme”. Disse irritada, cheia de sono.
14
Na manhã seguinte, o pai retomou a conversa com a mãe a respeito do curso
extracurricular. “Eu acho que a natação é uma boa ideia para ela... Nossa filha não
tem muita postura”. “É verdade”, respondeu a mãe, “ela vai ficar bonita com os
ombros largos, toda grandona. Ela precisa fazer um esporte”. Os pais procuraram o
telefone da academia de natação e agendaram uma aula experimental na quartafeira à tarde.
15
A filha acordou antes das oito e soube da novidade no café da manhã. Ficou feliz,
mas disse que também gostaria de fazer o curso de introdução audiovisual: “adoro
cinema!” “Eu também gosto muito de cinema, filha”, disse a mãe, tomada
imediatamente pela lembrança do rosto angelical, quase andrógino, do Luiz Antonio,
seu primeiro namorado, que trabalhava de lanterninha do Cine Roxy, em Copacabana.
“Agora vai se arrumar pra não se atrasar pra escola”.
Da janela, a mãe observou a filha indo em direção ao ponto de ônibus e teve a certeza:
“ela vai ficar realmente muito bonita com os ombros mais largos”.
Foi à cozinha e disse para o pai. “As aulas de natação devem ser uma boa mesmo
para a nossa filha”.
O pai não respondeu, parecia fora do mundo lendo o jornal. Depois de uns cinco
minutos, ele disse de modo desinteressado enquanto colocava o jornal na mesa da
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cozinha. “Natação é muito bom...” A mãe fez um carinho na barba do pai e completou
com um pouco mais de entusiasmo:
“Natação é ótimo.”
16
Naquela noite a mãe sonhou com a filha. Ela coordenava uma entusiasmada suruba
em uma piscina olímpica imensa e a cor da água era laranja.
Acordou no meio da noite, assustada e ensopada de suor. Levantou-se da cama e
seguiu em direção ao quarto da filha. A porta estava entreaberta. A mãe viu uma
pequena luz no meio da escuridão. Pensou: “Ou é um vagalume ou é a luz do telefone
celular”. Seguiu para a janela do apartamento e acendeu um cigarro.
17
A mãe olha a rua vazia durante a madrugada. Vê, de repente, um vulto na rua.
18
O vulto na rua é um homem, um homem velho que dobra a esquina empurrando uma
carrocinha de pipoca. O homem velho caminha em direção à praia, ela imagina.
A mãe observa aquela cena até certo ponto melancólica até que a luz do poste,
refletida na lateral da carrocinha, ataca seus olhos quase como um raio.
19
A mãe sente-se tonta e cai.
1980
Na primeira vez que eu me transformei num monstro foi durante um jantar da família
e os meus pais me olharam com os olhos enormes e perguntaram: você está bem? e
eu disse que estava me sentindo um pouco estranha e que gostaria de deitar e eles
estavam visivelmente incomodados mas permaneceram razoáveis e disseram
podemos guardar a sobremesa para amanhã e antes de apagar a luz eu me olhei no
espelho e toquei minha pele de monstro com o meu único dedo (na madrugada minha
mãe entrou três vezes no quarto para ver se eu estava bem e eu dormia
profundamente) e a segunda foi no pátio da casa, três anos depois, quando caíram
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as primeiras gotas mais gordonas da primeira chuva de verão e a minha mãe me
olhou e dessa vez não escondeu a perplexidade e desmaiou e no dia seguinte eu
estava atrás da porta e ouvi o que ela falava com o médico da família: perguntou se
ele conhecia alguém que sabia cuidar disso porque ela não estava mais aguentando
(ela me levou a um especialista que atendia em outra cidade e pesquisava o assunto;
ele fez uma série de perguntas estranhas e anotou tudo em um caderno) no caminho
de volta disse eu te amo mãe (anos depois esse especialista lançou um livro
importante sobre o tema e o meu caso está documentado no capítulo “não tenham
medo dos pequenos monstros”, dedicado às raras referências encontradas sobre
essas transformações durante a infância) e a terceira vez, quatro anos depois, eu
estava no quarto com minha amiga Alice e ela lia uma história de fantasmas do Henry
James e eu lia uma história da Hilda Hilst chamada Matamoros e o marcador até hoje
está lá na página dez para lembrar das palavras que testemunharam esse
acontecimento que aos quinze anos me encheram de prazer e de horror já que
naquela idade tudo era totalmente erótico (a menina ensinou aos meninos da aldeia
a leveza do dedo nos profundos do meio, o machucado macio como dos pêssegos,
aqui, a menina informava, toca-me aqui menino, como se esmigalhasse devagar uns
morangos na boca, o dedo assim como se língua fora, toca-me lá dentro agora,
procura, devagar como se procurasses a língua da serpente no meio da goela.
Tocaram-me muitos, e muitos se alegraram da perícia e da quentura destes dedos,
Matamoros diziam é vermelho-ouro, palidez e sangue dos meninos da aldeia) e na
quarta vez no banheiro do Pedro II no fim daquele ano quando o colégio já estava
vazio e só recebia os alunos que ficaram em recuperação uma menina mais velha
estava no banheiro fumando um cigarro de maconha e me olhou espantada mas ela
terminou o baseado e me disse antes de sair: tá tudo bem não vi nada (eu me olhei
no espelho e percebi que a minha forma monstruosa não seguia um padrão préestabelecido e que eu também já conseguia desenvolver uma consciência
monstruosa durante os episódios, que infelizmente ainda me parecem indescritíveis)
e foi também nesse dia que vi pela primeira vez a alucinação que passou a
acompanhar todas as minhas transformações em monstro: a aparição de um garoto
triste com os olhos de abismo (soube semanas depois que a menina que
testemunhou minha transformação no banheiro espalhou entre as amigas que eu
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tinha beijado ela à força e eu pensei numa vingança num sustinho e certo dia esperei
ela entrar numa rua vazia e peguei ela de jeito pelos cabelos e tirei o canivete do bolso
e comecei a rabiscar a pele dela mas no meio da escrita me dei conta de que neste
caso a extensão da palavra vale mais que a violência do texto então substituí “vadia”
por “equivocadíssssssima” e assim ela ficou marcada pra sempre) e a quinta foi no
Cine Roxy em Copacabana quando o meu namorado, o Luiz Antônio, que trabalhava
de lanterninha e conseguia ingressos de graça naquela noite estava com a mão na
minha coxa e deslizava lentamente os dedos para o meinho das minhas pernas numa
sessão de um filme de ficção científica sobre uma guerra contra umas aranhas
gigantes de um planeta distante e nos créditos finais ele comentou que os monstros
que apareceram na tela não eram iguais a mim e em casa ele me encheu de beijos e
quando tirei a roupa ele disse que eu ainda estava muito gostosa e quatros anos
depois houve a sexta vez quando um avião explodiu as Torres Gêmeas de Nova York
e foi a única vez que o garoto triste com os olhos de abismo pareceu feliz (apesar dos
boatos e dos documentários oportunistas, os estudos mais sérios sobre o tema
informam que não foi esse o dia com mais ocorrências no século 21, mesmo nos
Estados Unidos, descoberta importante que desacreditou um pouco as teorias mais
vulgares que afirmam que as transformações em monstro têm relação com eventos
traumáticos) e na sétima, em 2008, eu já estava percebendo que o meu casamento
tinha sido uma ideia ruim e dei graças a Deus que o meu marido não aceitou a minha
monstruosidade e foi embora mas duas semanas depois da separação descobri que
estava grávida e ele pagou o aborto na hora com medo de se tornar pai de um
garotinho monstruoso e ter que pagar pensão pra “isso” e na oitava vez no ano
seguinte eu já estava numa boa velejando em Fernando de Noronha e resolvi
mergulhar para entender como essa minha nova forma lidava com a água salgada e
eu mergulhei até as profundezas do oceano e vi o menino triste com os olhos de
abismo nadando com os peixes coloridos e para a minha surpresa descobri que não
precisava retornar à superfície para renovar o oxigênio e eu estava com a minha
melhor amiga, a Alice, que comentou depois de me esperar agoniada durante duas
horas no barco com uma mistura de alívio e humor desesperado: “virar monstro tem
suas vantagens, sua filha da puta!” e na nona vez no início da outra década desmaiei
no supermercado e não lembro de nada só soube que fui socorrida por um homem
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vestido de palhaço que fazia balões em formato de bichinhos e por um bombeiro que
estava de folga fazendo compras com o marido mas depois consegui assistir às fitas
das câmeras de segurança do supermercado e percebi que o menino triste com os
olhos de abismo também pode se tornar imagem (compartilhei a informação com um
pesquisador que tinha feito uma série de entrevistas comigo nos últimos meses e ele
disse que era valiosíssima) e a décima no ano de 2020 eu estava em casa lendo um
conto escrito pela minha amiga Alice sobre uma mulher que está de férias numa ilha
e não consegue dormir por causa do barulho do motor das lanchas que passam a
noite toda pra lá e pra cá enquanto os donos fazem festinhas com prostitutas
menores de idade (descobri, nesse dia, que o garoto triste também tinha o dom de
aparecer em textos de ficção e que enquanto olhava o sexo dos outros seus olhos de
abismo ficavam vibrantes) eu e ele concordamos o texto da Alice era muito bom
(também descobri, ao relatar o caso todo para a Alice, que ela estava escrevendo uma
novela livremente inspirada na minha história e que o título provisório era: “o gosto
da metamorfose; comentei que esse título poderia induzir os leitores a pensar no
Kafka e que a minha transformação em monstro nada tinha a ver com o que acontece
no livro dele, mas a Alice disse que sua ideia era exatamente essa, “seduzir com
Kafka, matar com Burroughs”) e a décima primeira vez também foi naquele ano
maldito e eu estava dirigindo o carro em uma estrada tomada pela neblina e as luzes
dos faróis dos carros que vinham do outro lado começaram a ferir meus olhos de
uma maneira quase insuportável e quase fiquei cega mas fui salva pelo menino triste
que me guiou com os seus olhos de abismo até um pequeno hotel onde os
funcionários me receberam muito bem apesar da minha forma monstruosa e a
décima segunda vez foi no lançamento do novo livro da Alice, “Os dentinhos podres
e a ficção”, e como todos me olhavam desconcertados perguntei onde era o banheiro
e fui embora e a Alice entendeu aquele momento como um “exibicionismo infantil do
meu inconsciente orgulhoso” mas aceitou minhas desculpas depois e a décima
terceira vez aconteceu vinte e cinco anos depois na hora exata do nascimento dos
meus netos, no dia primeiro de janeiro, e a minha filha Marina, que também nascera
naquele dia maldito “de festinhas vazias”, nunca tinha visto uma forma monstruosa
e o susto daquele momento contribuiu para que ela conseguisse dar à luz aos
gêmeos que eram enormes mas enquanto os bebês saíam do seu vente apertadinho
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notei que o menino triste com olhos de abismo entrava lá (depois desse dia ele
desapareceu para sempre) e na décima quarta vez um dia antes da minha morte eu
estava apertando as bochechinhas dos meus netos e eles ficaram muito
impressionados e se afastaram correndo e então tive a ideia de colocar a fantasia de
monstro que usei na festa de dois anos deles para que pudessem compreender tudo
isso como uma grande brincadeira.

14. Manhã adentro, o mesmo (outro) dia

https://doi.org/10.36592/9786581110727-14

Martina da Silva Schaedler1
Manhã manifesta
O que pude oferecer sem mácula foi
meu choro por beleza ou cansaço,
um dente exraizado (...)
ADÉLIA PRADO.2

Trabalho, e morro com isso
Todo dia, como se põe o sol.
E no avesso, ainda força, volta-se belo o amanhecer.
(Não me diga como são as dores, menos as conquistas.)
Sou mulher, e atravesso a Alfândega.
Como é linda a praça do medo que vejo, sempre menos que seis da manhã. Perturbo
a violação pela (da) espera, que sempre vem. Assim trabalha meu corpo, quando
acordo, quando durmo, quando sou, existo, e estou, em movimento, rebatendo, que
não passarão, e passam. Ainda que menos, ainda que por dentro de mim. – Que
basta! Digo! Mas na manhã do medo da praça, da neblina baixa, do centro da cidade,
dos militares em riste, eu passo medo.
Faço versos como quem vive de morte.
Eu sou tão mulher, que assusto
Por isso passam!

1
2

Mestra em Teoria Literária pela PUCRS.
PRADO, Adélia. Bagagem. Rio de Janeiro: Fronteiras, 1998.
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Passaran!
No!
Eu sou tão mulher
Por isso, medo, tão lindo meu medo, na manhã manifesta que o contradiz, como a
neblina que vou cruzando pela manhã, e alcançando a rua do movimento que acorda
a cidade.
O jornaleiro de folhas impressas.
O café passado.
O bolo em folha plástica aderente.
O poema do camelô, veja! Não era sobre mosaico dos dias,
era sobre a solidão de homens.
Mas somos muitas mulheres pela manhã.
Uma senhora fuma sentada na calçada todos os dias, muito velha, é Porto Alegre,
aqui, sem alegria, apenas, diária, somos diárias, trabalhadoras, sem bom dia,
sentimos frio, e medo.
E numa força enorme olhamo-nos nos olhos de mais um dia.
Passaremos, por dentro do medo de nós, ainda que fira, do trabalho sem orgulho, que
não nos enganemos.
Somos tão mulheres, todos os dias pelas calçadas, sintam, sintam o desengano de
quem vê pela frente o medo passo a passo.
Incapazes só acordam, e gritam passos largos de coragem violenta.
Somos tão belas, e por dentro da velha na calçada vi a cidade que habito, tragueada
no primeiro cigarro da manhã, apagado no chão no expediente que começa pela rua
da praia sem mar.
Incapazes só acordam, e não conhecem a cidade, inundam do medo, sem senti-lo.
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Por dentro, cheia do medo que carrego, com as pedras que ladrilham meu rumo, sousendo mulher pela calçada que caminho.
(Na manhã manifesta que contradiz o medo.)
Antes mesmo do sol.

***
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3

***
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Depois do intervalo
(para ser/ler delirante)
Assuma a culpa, ainda no silêncio, de gesto sem linguagem.
Um aluno se feriu, chamado imaturo pela palavra...
Da Sala da Direção, que pela palavra (do) professor, entendeu a mutilação.
A causa, a causa!
A causa brigou com a culpa, debaixo de nã nã nã...
Cante no pátio, roda, roda, ciranda despedaçada.
Preencha o silêncio, assuma, assuma, sem saber...
Joga palavra na idade e abre sentido de culpa(dor)
Viva o Dia do Professor!
Pizza, pizza, pizza!
Sem doença, sem doença, só culpa!
O bom professor é culpado, nã nã nã...
Neutro, assegure-se de ser neutro e assim ninguém se corta no gume criminoso do
dizer, que fere, mutila, ensina, e chega de futebol, nem pensar em racismo, e gênero
cala a boca com esse palavrão.
Faz um balaio de dor e sorri!
Nada é crime, neutro; nada é nada, neutro, outro já morreu!
Aviso sem detalhes, depois do intervalo:
- Morre teu pouco tanto diário, e ensina.
***

3

SCHAEDLER, Martina da Silva. Manhã adentro. Porto Alegre, 21 out. 2021. Instagram:
@m.marquesdemenezes.
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Imagina-se palco
Oh! Que saudade do luar da minha terra
Lá na serra branquejando folhas secas pelo chão
Este luar cá da cidade tão escuro
Não tem aquela saudade do luar lá do sertão...4
(Luiz Gonzaga).

Na pressa dos dias no extremo sul da cidade, montou-se um Teatro sombras
De jumento, de rapaz, de avô que partiu...
Era dia de sol escaldante, e do céu estrelado do Sertão...
VERSOS, VERSOS, VERSOS na voz de crianças!
ALTO, ALTO, bem alto...
Os operários de papelão
Os de gestos finos no papel de seda
Os de pontual chegada, iluminação!
E, alto, bem alto, o coro falastrão...
Pobre Jumento, chamado Salopão, trocado pela motocicleta, fez solitária a vida no
Sertão, e do rapaz troncho e maldoso, de feridas fez passagem no Salopão, que
honrou o velho que partiu, e fez chorar o rapaz, que por tudo na dor se transformou.
Ainda é dia, na escola que se lê
E abre verso, transformação.
Ainda é dia, uma fresta de criação.
***

GONZAGA, Luiz. Luar do meu sertão. In:
https://www.letras.mus.br/luiz-gonzaga/907223/.
4

LETRAS.

Belo

Horizonte.

Disponível

em:
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Manhã adentro

***
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Escritos de pôr debaixo do pano
O desejo acende-me
Como uma casa incendiada;
O desejo me deixa
Sem mais nada.5
ANA MARTINA MARQUES.
***
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