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NOTA DA AUTORA

O recorte temporal de cinco anos 

presente no título deste livro se refere ao 

período em que as obras analisadas aqui 

foram publicadas. As resenhas, prefácios, 

posfácios e apresentações foram escri-

tos de 2018 a 2021. As resenhas foram 

publicadas originalmente em revistas 

acadêmicas e/ou nas revistas literárias 

digitais Ruído Manifesto e Ser Mulherarte, 

nessa última, na coluna “Divina Leitura”.
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Prefácio

A gula, o desejo, a inveja. Tudo isso escorre 

dos olhos do crítico-escritor, ou melhor, do 

escritor-crítico. Quem escreve admira o que 

desejou ter escrito. Daí nascer o desejo por mais 

literatura e a inveja por ter perdido o livro pelo 

qual o escritor saliva. “Divina Gula” de Divanize 

Carbonieri, com o perdão do trocadilho, é um 

pecado que acomete a escritora que lê, ama e 

devota aos textos seu carinho.  

As resenhas são ressonâncias magnéticas. 

Antes de saber o que se diz, o leitor treinado 

saberá quem diz e sobre o que se diz. Trata-se 

do desnudamento que Carbonieri oferece: em 

meio à multidão de livros, quem a autora elege 

para ler e comentar? Para olhos desarmados, 

importa saber da abordagem utilizada, da me-

todologia, do argumento. Sem qualquer dúvida, 

é uma forma ingênua de receber a compilação 

da autora, que é, ela mesma, arguta crítica. 

Os estudiosos com tirocínio mais atilado, 
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porém, antes mesmo de ler a primeira resenha, 

estacam no sumário. Afinal, qual é o interesse 

de Divanize Carbonieri? O contemporâneo, a 

expressão do gênero feminino e sua geografia 

literária. Estamos a ler quem lê os outros. Es-

sencial saber, antes de tudo, porque quis ler e 

comentar as obras selecionadas porque, desde 

sempre, a leitura é um ato político tão ou mais 

militante do que a própria escrita. Quem foi 

comentado nos leva à endemoniada conclusão 

sobre quem não o foi, por exemplo.

Em geral, a escrita é expressa como um 

impulso, uma necessidade ou simplesmente 

uma profissão. Mas a seleção de uma leitora 

profissional diz muito mais sobre ela do que 

sobre os livros resenhados. É aí meu particular 

interesse e recomendação. O recorte estabelecido 

por Carbonieri é, por si mesmo, relevante. Por 

quê? É óbvio. Porque temos a chance de ler 

pelos olhos dela. De qualquer forma, importa 

muito mais a intenção desta publicação, justa-

mente por considerar a escritora fundamental 

no cenário brasileiro.
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De que forma lê a nossa leitora-autora? O 

texto de Carbonieri é sóbrio. Raramente há um 

adjetivo gratuito. Ela quer apresentar o livro de 

forma ligeira, sem escapar da formação teórica. 

O gênero do texto, como se desenrola, qual a 

densidade das personagens e os artifícios utili-

zados no texto. Estruturalismo ma non troppo? 

Sociologia cum grano salis? Talvez, laisse tomber! 

O que é possível constatar é a cultura que subjaz 

na leitura e a parcimônia com a qual Carbonieri 

se dirige aos textos, ainda que esteja clara sua 

generosidade. Mesmo se tratando de resenha, 

a escrita não flerta com o perigoso generalismo 

e com o impressionismo simplório. 

Divina Leitura é um livro sobre livros, sobre 

a literatura e sobre a leitura. Contudo, muito 

antes disso tudo, é um livro sobre a leitora. 

Particularmente, é caro aos autores comentados 

e inestimável para os inúmeros estudiosos que 

Divanize Carbonieri terá para sempre. Saber o 

que pensava Machado de Assis sobre a produ-

ção alheia é uma das formas mais eficazes de 

entender a literatura produzida por ele: do que 
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e de quem procurava se aproximar e se afastar. 

O mesmo se diga sobre os grandes escritores-

-críticos, entre os quais nossa autora está. 

Ler a leitura é ler a leitora. É preciso mui-

ta coragem para a exposição a que a autora 

se permite. Não por tecer críticas demolido-

ras ou levantar polêmicas figadais, mas por 

se posicionar. Suas resenhas podem mudar o 

eixo dos estudos sobre sua produção literária, 

que já se acumulam e se intensificam no meio 

acadêmico nacional. Este livro é um claro ato 

político. Tudo nele tem uma intenção, o dito 

e o não dito. Lê-se o que ela quer que seja lido 

ao mesmo tempo em que se lê a autora pelo 

avesso e pelo espelho. Sirvam-se à vontade dos 

olhos felinos de Divanize Carbonieri. 

Eduardo Mahon

Escritor e pesquisador.
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A força vital da madeira: 
uma leitura de Coração Madeira 
de Marli Walker

Coração Madeira (2020) de Marli Walker 

é a história de uma travessia. A protagonista, 

chamada de Filha do Meio e, posteriormente, de 

Coração Madeira, deixa o interior do sul do país 

em direção ao sertão do norte de Mato Grosso, 

num momento em que muito da mata nativa 

ainda existia, mas já estava em pleno processo de 

derrubada. É uma trajetória individual e, mais 

do que isso, de individuação, de uma mulher 

que se descobre senhora da própria vida em 

meio aos caminhos e descaminhos trilhados. 

Mas também é uma jornada que serve de pa-

radigma para a de levas e levas de migrantes 

sulistas rumo à região Centro-Oeste.

Dessa forma, o micro está contido no macro 

e vice-versa, numa interessante relação entre a 

parte e o todo. Uma espécie de mecanismo de 
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zoom aplica-se na narrativa, permitindo que a 

leitora se aproxime e se afaste desse panorama 

complexo. A principal particularidade parece ser 

o fato de a autora empregar a perspectiva da 

mulher para narrar uma história que geralmente 

é contada pelo ponto de vista dos homens, os 

desbravadores, colonos, madeireiros.

 O livro divide-se em três partes, embora os 

acontecimentos não se deem de forma linear. É 

comum as idas e vindas, largadas e retomadas 

dos episódios. Na verdade, a maioria dos capí-

tulos intitula-se “Do episódio anterior”, sendo 

seguido por um subtítulo diferente a cada vez. 

As exceções são o primeiro segmento, chamado 

de “Grandes chuvas”, e o último, nomeado “De 

todos os episódios anteriores”. Então, pode-se 

talvez afirmar que é desse núcleo inicial que se 

engendram os posteriores, mas como a narração 

vai e volta, a impressão que se tem é a de que 

o tempo narrativo se dá de forma espiralada.

 Coração Madeira pode ser classificado como 

um coming-to-age novel ou romance de forma-

ção porque o amadurecimento da personagem 
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ao longo do tempo é o seu motivo principal. A 

primeira parte, “Em nome do pai”, se concentra 

principalmente na infância da protagonista, como é 

comum em obras desse gênero. Porém, o primeiro 

capítulo traz um acontecimento já de sua vida 

adulta, na gleba em Mato Grosso, e o vaivém entre 

esses tempos vai ser uma constante nessa parte. 

Ainda assim, a preocupação maior nesse bloco 

parece ser a de retratar o seu início, sua relação 

com os pais e irmãos, descendentes de alemães, 

numa cidade pequena, em Santa Catarina.

 A infância passada num ambiente rural, 

numa família relativamente numerosa, lembra 

a ambientação de Minha vida de menina (1942) 

de Helena Morley, embora o período histórico 

seja completamente diferente. Os diários de 

Morley cobrem um intervalo de tempo entre 

1893 e 1895, não muito distante, portanto, da 

abolição da escravatura e da Proclamação da 

República no Brasil. O romance de Walker se 

passa entre os anos 1960-70 e a atualidade, 

abrangendo uma vida de cinquenta e poucos 

anos. Porém, como os cenários desse tipo eram 



14 15

(ou são) mais resistentes às mudanças da mo-

dernidade, as experiências vividas em meio a 

uma vida mais tradicional, familiar e próxima 

da natureza acabam sendo bastante semelhantes.

A casa paterna era de madeira, grande, segura, 

amarela, constantemente amanhecendo como 

no poema de Adélia. Havia uma mãe que cui-

dava, lidava, fazia cucas divinas, matava baratas 

pequenas e um pai que lia, cantava modas de 

viola, tocava gaita de boca harmônica e falava 

versos (p. 21).

Era muito difícil, quase impossível, conseguir 

tomar um banho de rio ou andar uma tarde à 

toa pelos bosques próximos da vila para catar 

jabuticabas ou amoras sem que alguém visse e 

desse com a língua nos dentes quando encon-

trasse os pais da filharada (p. 23).

 O romance de Walker vem, portanto, somar 

ao conjunto de obras escritas por mulheres 

que focam no desenvolvimento de meninas na 
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literatura brasileira. Apesar de existirem outros 

exemplos, como Anarquistas, graças a Deus de 

Zélia Gattai (1979) e Diário de Bitita (1982) 

de Carolina Maria de Jesus, não parece ser um 

grupo tão numeroso, principalmente no que 

se refere à narrativa autobiográfica. Ainda que 

Coração Madeira não seja explicitamente uma 

autobiografia, muito da trajetória da Filha do 

Meio coincide com a de sua autora, poden-

do provavelmente ser entendido como uma 

experiência de autoficção ou autobiografia 

ficcionalizada. A diferença com as obras ante-

riores talvez seja o tom feminista, uma vez que 

a individuação alcançada pela personagem se 

refere à sua libertação gradual das amarras do 

patriarcado.

 Mas em toda a primeira parte, a protagonista 

é apenas a Filha do Meio, porque ainda não se 

individuou para ser Coração Madeira. De um 

patriarcado dominado pelo pai, pela autoridade 

do masculino, ela passa para o patriarcado do 

marido, chamado muitas vezes na narrativa de 

“dono do patriarcado”, com quem se casa aos 
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dezoito anos, justamente porque parecia não 

haver outras perspectivas no contexto paterno.

Foi naquele período que surgiu um moço dife-

rente, especial, lindo aos olhos e ao coração da 

menina-moça que era então normalista do último 

ano – o que encerrava sua carreira estudantil, 

porque filhas mulheres cursavam o segundo 

grau e casavam. A elas não era permitido cur-

sar faculdade por força de lei, ordem, tradição 

instituídas muito antes que a Filha do Meio 

pudesse supor, imaginar, questionar, contestar. 

Gostava de ler, escrever, estudar, falar versos, 

mas essa opção não era dela, então tratou de 

casar com o tal moço bonito [...] (p. 39).

É com esse marido que ela realiza a travessia 

para o Centro-Oeste. Além do calor que faz as 

roupas colarem no corpo, a Filha do Meio se 

surpreende com o tamanho das baratas encon-

tradas, o que, de certa forma, se relaciona com 

a divisão do território: “(Essa linha imaginária 

[o Paralelo 13]), pensava, (devia cortar, separar 
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o mapa do país em duas partes e devia separar 

também as baratas por tamanhos). Concluiu 

que as pequenas ficavam abaixo e as grandes 

acima da tal linha divisória” (p. 19). Ainda 

que os tamanhos difiram, a onipresença das 

baratas por todo o país é o fator relevante, o 

que acaba revelando uma noção criticamente 

irônica da identidade nacional.

Enquanto os homens estão envolvidos na 

extração da madeira, as mulheres, ou seja, as 

esposas dos madeireiros e peões, desempe-

nham um papel secundário nessa atividade 

econômica, mas ainda assim imprescindível, 

garantindo a subsistência de todos. A Filha do 

Meio logo se torna professora das crianças da 

colônia e também uma espécie de enfermeira. 

As outras mulheres só são mencionadas duas 

vezes, como a moça que está prestes a dar à 

luz durante as chuvas torrenciais no primei-

ro capítulo (chamada sempre de “menina”) 

e como a esposa de um dos muitos Zés ou 

trabalhadores locais, ameaçada com uma es-

pingarda pelo marido num dia de Natal. As 



18 19

mulheres não participam da derrubada das 

árvores, mas, assim como elas, suas vidas estão 

à mercê dos homens.

 Na segunda parte, “Em nome da mãe”, 

a protagonista finalmente se torna Coração 

Madeira. O que a leva a isso é principalmente 

ouvir a voz do próprio coração e se reconciliar 

com a menina que um dia foi e que gostava de 

escrever seus versos e ideias em cadernos bem 

encapados. Enumerar os eventos que condu-

ziram à sua individuação seria tirar da leitora 

a surpresa e o prazer de descobri-los durante 

a leitura. Talvez só seja producente aqui mos-

trar um trecho que explicita por que tal parte 

é nomeada pela figura materna:

O envelope continha o valor exato da taxa de 

inscrição para o vestibular. Foi a forma que a 

mãe encontrou para dizer que a filha estava 

autorizada a romper um preceito antigo e sem 

sentido.

Vá filha. Você pode.

[...] Aquela mulher passava a ser a primeira na 
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fila das grandes mulheres que admirava porque 

viveu imersa em leis, ordens e tradições e co-

nhecia os limites impostos à sua voz, mas soube, 

como ninguém, alterar o tom e a ordem das 

coisas no decorrer da vida da filha (pp. 83-84).

 Assim, partindo da valorização pela ma-

triarca, a própria Coração Madeira “rompe com 

o seu patriarcado para descobrir uma matriarca 

dentro de si” (p. 104). E o elemento madeira 

a revela irmanada mais uma vez às grandes 

árvores ameaçadas pela ganância masculina. 

Assim como se espera que essas árvores resis-

tam (que faremos se todas desaparecerem?), a 

mulher também deve resistir às tentativas de 

poda e se fortalecer. Para as mulheres contem-

porâneas, libertar-se do patriarcado significa 

instituir um novo matriarcado, mesmo que seja 

um que se refira apenas à própria interioridade. 

Mas é a partir da força interna das mulheres, a 

fonte de toda criação e criatividade, que surge 

a energia para “dar conta” dos desafios que se 

apresentam, como bem faz Coração Madeira.
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 O livro tem ainda uma terceira parte, “Em 

nome da Filha do Meio”, que é uma espécie de 

apoteose ou celebração, um prêmio concedido 

por Coração Madeira à menina e jovem que foi, 

atando as pontas de sua vida de maneira positiva 

e entusiástica. Tanto é assim que podemos dizer, 

sem medo de errar, que Coração Madeira é um 

chamado para que todas as mulheres possam 

se inspirar nessa história e buscar dentro delas 

mesmas a propulsão para alterar os próprios 

destinos. O romance escrito por mulheres em 

Mato Grosso lança uma nova e poderosa raiz. 

Que cresça e frutifique!
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Made in Brasil: o romance 
transcultural e translíngue 
de Sílvia Schmidt

Made in Brasil (2019) de Sílvia Schmidt é um 

livro intrigante. A princípio parece ser escrito 

dentro de um ultrarrealismo. A impressão que 

temos é a de que Sofia, a protagonista, poderia 

ser uma amiga nossa cuja história nos é conta-

da por uma terceira pessoa, uma outra amiga 

talvez. A história se passa em 2003 e relata a 

viagem de Sofia da Inglaterra para os Estados 

Unidos para ajudar o irmão e a cunhada grávida. 

Os eventos ficcionais e a forma aparentemente 

despretensiosa com que são narrados se asse-

melham às histórias de viagem que certamente 

já ouvimos de várias pessoas.

Os diálogos, bastante presentes, também 

são muito similares às falas que mantemos em 

situações parecidas:
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– Meu irmão, que voo magnífico eu fiz! Cor-

tar o Atlântico e todos estes estados em uma 

única viagem, deixando o Reino Unido tal qual 

uma formiguinha lá para trás, é realmente a 

forma mais prática de aprender geografia. Um 

voo diurno cinematográfico. E que alegria ver 

você, parece-me cansado. Ah, e aquelas mon-

tanhas geladas, este deserto imenso que cortei 

até aqui, o Pacífico... Quero conhecer tudo, 

por favor (p. 16).

O realismo está intrinsicamente ligado à 

constituição do romance, principalmente o de 

língua inglesa. Ian Watt (1957) localiza a ori-

gem do romance na Inglaterra do século XVIII, 

sendo engendrado concomitantemente à Re-

volução Industrial. A partir do exame de obras 

escritas nesse período, ele traça as principais 

características do que vai chamar de realismo 

formal, entendido como um modo narrativo, 

o que não deve ser confundido com o movi-

mento histórico-literário do Realismo, ocorrido 

aproximadamente a partir da segunda metade 
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do século XIX. Entre tais aspectos, destacam-

-se o tempo cronologicamente representado, 

a verossimilhança dos espaços e a linguagem 

referencial, construída para não chamar a aten-

ção sobre si mesma, mas para criar a ilusão de 

que estamos diante de uma história real.

O realismo formal avançou pela história 

do romance de língua inglesa. Na literatura 

estadunidense, esteve presente até durante o 

Modernismo. Autores modernistas, como Scott 

Fitzgerald e Ernest Hemingway, são famosos 

por seu estilo realista, sobretudo o segundo, 

cuja narrativa lembra inclusive a linguagem 

jornalística. Mesmo na atualidade, muitos ro-

mancistas norte-americanos ainda apresentam 

essa forma mais direta e despojada de narrar.

Tal digressão foi necessária para compreen-

dermos o estilo empregado por Schmidt, que, 

apesar de ser brasileira (e as literaturas de língua 

portuguesa seguem diferentes tradições e traje-

tórias), parece ter bebido na fonte do realismo 

formal. Sua construção narrativa se assemelha 

àquela encontrada em muitos romances norte-
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-americanos contemporâneos. Uma vez que 

o enredo de Made in Brasil se passa todo nos 

Estados Unidos, mais precisamente no estado do 

Oregon, uma escolha estética desse tipo ajuda a 

trazer ainda mais credibilidade para a história.

Contudo, como foi dito acima, essa é apenas 

uma impressão inicial. Não que o modo narrativo 

realista não se mantenha, em grande medida, 

até o final, mas ele parece ser transgredido, em 

vários momentos, por procedimentos de ruptura. 

O primeiro desses procedimentos talvez seja a 

própria linguagem empregada, referencial sim, 

mas já transida de um translinguismo bastante 

contemporâneo, característico da atualidade, uma 

época de grandes deslocamentos e migrações.

Sofia e seu irmão Juliano são brasileiros 

que vivem na diáspora, ela, até o começo da 

narrativa, na Grã-Bretanha, e ele, como um 

imigrante ilegal em território americano. Ja-

cqueliny ou Jack é a companheira de Juliano 

(não são legalmente casados), que espera o 

primeiro filho do casal. Apesar de americana, 

Jack é uma praticante de capoeira, ama o Brasil 
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e sabe falar português. Dessa forma, sobretudo 

nos diálogos, a linguagem do romance é tecida 

a partir de trânsitos entre inglês e português, 

sendo que o português de Jack é diferente do 

falado pelos irmãos. Sofia, que ainda está em 

processo de aprendizado, também parece ter 

um inglês diferente daquele falado pelo casal.

– Hahaha eu tomar sol caminhando quando 

sol abre mais tarde. Nem sempre, mas viajamos 

para o litoral da costa leste, Atlântico, não faz 

muito tempo, e lá é mais quente, pudemos nos 

divertir um pouco. Você vai ver, hoje é dia de 

Thanksgiving e vamos a uma festa. Seu irmão 

não quer ir, disse que não gosta da reunião 

porque todos fumam muito. Você tem problema 

com marijuana, Sofia?

– Ei, é mesmo assim tão liberado? Não fumo, 

mas que bom saber que hoje é dia de Ação de 

Graças. Let’s say thanks. I’m here, I’m Thanks-

giving, may I say Jack?

– Yes, course, you are welcome. Let’s party to-

night and say Thanksgiving to all, Sofia (p. 23).
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O hibridismo da linguagem se espalha para 

as diferentes concepções de mundo e culturas. 

Juliano aproveitou o exílio autoimposto para 

se aproximar de suas raízes judaicas perdidas 

no Brasil. É um homem um tanto conserva-

dor que espera formar uma família tradicional, 

com esposa e filhos, e se questiona se Jack é a 

mulher certa para isso.

Sofia é uma espécie de livre pensadora, tem 

muito conhecimento a respeito de várias reli-

giões, mas não segue efetivamente nenhuma. 

Ela também manifesta uma visão crítica da 

guerra contra o Iraque, impetrada na época 

pelos Estados Unidos, e da política no Bra-

sil, além de um ponto de vista humanitário a 

respeito de diversas questões sociais, como o 

feminicídio, por exemplo. Por essas caracte-

rísticas, desempenha o papel de mediadora, 

não só entre o casal, que está em crise, mas 

também entre a leitora e a narrativa, sendo a 

consciência central do romance.

Jack, por sua vez, é uma americana contem-

porânea, sem estreitos laços familiares e sem ter 
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aprendido o que Juliano espera de uma esposa 

tradicional, como cozinhar e cuidar da casa. Além 

disso, é uma seguidora da religião matriarcal da 

Wicca, o que muitas vezes é sentido como um 

problema em seu relacionamento com Juliano.

O segundo procedimento a quebrar as barrei-

ras do realismo formal é a inserção de passagens 

do roteiro que Sofia está escrevendo, cuja história 

se passa muitos anos à frente, em 2018. A per-

sonagem principal do roteiro é ela própria, que 

viaja de São Paulo à Califórnia para participar da 

cerimônia do Óscar, uma vez que seu filme foi 

indicado para concorrer como melhor película 

estrangeira. Vemos que não é uma simples inclusão 

da linguagem cinematográfica – o que também 

acontece –, mas um recurso metaficcional em 

que uma história aparece imbricada na outra, 

como uma espécie de fractal narrativo.

Narração em off

“Uma lei recente colocou o feminicídio na lista 

de crimes hediondos e o tornou homicídio 
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qualificado, com penas mais altas e, depen-

dendo do caso, agravantes, em situações em 

que a violência ocorre com vítimas grávidas, 

menores de idade ou na presença de filhos, 

por exemplo.”

corte créditos e trilha sonora (p. 71).

A lei do feminicídio no Brasil foi promulga-

da em 2015 pela presidenta Dilma. Escrevendo 

em 2003, mesmo projetando sua história anos 

adiante, Sofia não tem como adivinhar o futuro. 

Há, então, um rompimento da verossimilhança 

que alarga as possibilidades da narrativa, fa-

zendo com que ela não possa mais ser abarcada 

apenas pelo realismo formal.

O terceiro e último procedimento que dis-

cutiremos é a presença de um final aberto para 

a história, ficando a cargo da leitora decidir o 

futuro das personagens. O seu posicionamento 

e as suas ações também parecem bastante dú-

bios às vezes, não sendo tão fácil entender uma 

personagem sob um único viés. Dessa forma, 



30

principalmente quando o romance se aproxi-

ma de sua conclusão, há muitas possibilidades 

de interpretação que certamente variarão de 

leitora para leitora.

Made in Brasil é um romance diferente, trans-

cultural, translíngue e pós-moderno, além de 

socialmente crítico. Essas caraterísticas surgem 

até no título, que não traz a grafia de Brasil com z, 

conforme seria o correto em inglês. A convivência 

religiosa pacífica também surge como um dos 

pilares do enredo. E as negociações constantes 

entre valores culturais e religiosos movem as per-

sonagens. Ademais, a narrativa aberta permite 

uma leitura interativa, quebrando expectativas 

de estabilidade quanto aos significados. Por todas 

essas razões e por muitas outras, é um romance 

que merece ser lido e relido.
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O processo de morrer em 
Alguém pra segurar a minha mão 
de Giovana Damaceno

Não sei redigir resenha sobre livro-repor-

tagem. Não vou fingir que sei. Não tenho nem 

mesmo certeza quanto ao termo correto. Será que 

o melhor não seria dizer “jornalismo literário”? 

Se estou usando conceitos ultrapassados, peço 

desculpas. Mas quero escrever sobre o livro 

de Giovana Damaceno, Alguém pra segurar a 

minha mão (Penalux, 2020), porque foi uma 

leitura que me tocou.

 Quando pensei em criar a coluna “Divina 

Leitura”, o que tinha principalmente em mente 

era apresentar às leitoras livros de que tivesse 

gostado e incentivar novas leituras. Aqui não 

tenho objetivos acadêmicos, que reservo para 

outras instâncias das minhas atividades. É claro 

que, após tantos anos na academia, é quase 

impossível que um texto meu não venha a ser 
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contaminado por algum academicismo. Mas, 

nesta coluna, quero realmente escrever de forma 

mais acessível e fluida.

 E esses são os principais atributos do texto 

de Damaceno (olha aí o academicismo que me 

impede de chamar as autoras pelo primeiro nome, 

paciência): acessibilidade e fluidez. Produzir 

uma narrativa assim pode parecer fácil, mas, 

na verdade, é coisa de mestras. Quem assim o 

faz é porque já leu e escreveu muito na vida.

Em Alguém pra segurar a minha mão, Da-

maceno relata sua experiência acompanhando, 

na qualidade de jornalista, a equipe do Serviço 

de Atendimento Domiciliar de sua cidade, Volta 

Redonda. São profissionais de saúde de diversas 

áreas que trabalham sob os parâmetros de uma 

especialidade médica relativamente recente: a 

Medicina Paliativa ou de Cuidados Paliativos 

(reconhecida pelo CFM em 2011):

um corpo de saberes estruturado para o processo 

de morrer, dedicada ao que ficou conhecido 

como uma boa morte, por ser humanizada, 
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tanto do ponto de vista de amparo ao paciente 

terminal em todas as suas necessidades, como 

no apoio à família (p. 30).

 Na prática, é um esforço de desospitalização 

de pacientes que não têm a perspectiva de cura 

para que possam ter seus últimos momentos 

em casa, junto com a família, e não intubadas 

numa UTI. O objetivo é amenizar o sofrimento 

da doente e de suas familiares e melhorar a 

qualidade de todas. O livro de Damaceno nos 

apresenta o cotidiano dessa equipe em suas 

visitas semanais e às vezes diárias às pessoas 

cadastradas no programa.

 No primeiro capítulo, ela faz um breve his-

tórico dos Cuidados Paliativos no mundo e no 

Brasil, mostrando a mudança de mentalidade que 

foi ocorrendo em várias instituições de saúde, 

ainda que mesmo atualmente essa prática esteja 

longe de ser a mais aceita entre a maioria:

– Nos hospitais e unidades de saúde, em geral, 

a ordem é manter o indivíduo vivo a qualquer 
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custo, ressuscitar, reanimar, pois a morte ainda 

parece expressar o fracasso da equipe – assevera 

o médico José – Mesmo que haja consenso de 

que o paciente não retornará mais à vida e de 

que seu processo é terminal, não é permitido 

que passe por esse período de forma tranquila e 

natural. Ao contrário, ele é mantido conectado 

em aparelhos que o mantém vivo artificial-

mente, estendendo seu próprio sofrimento e 

o da família (p. 33).

 O médico José, nesse trecho inicial identi-

ficado apenas pelo primeiro nome, será o único 

da equipe a ter sua identidade completa revelada. 

Trata-se de José Antônio Pereira Fernandes, a 

quem é quase impossível não admirar a partir 

do relato de Damaceno, que expõe, por meio 

de diálogos, as principais ideias do médico, 

que, por sua vez, parece sempre estar seguro 

dos benefícios do programa, mesmo quando 

outras pessoas, diante da situação extrema da 

morte, se enchem de dúvidas ou mesmo se 

desesperam.
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 Damaceno é também uma talentosa ficcio-

nista. Isso é possível perceber nos contos que 

ela escreve e publica em seu site e em revistas 

literárias. É claro que esse talento aparece tam-

bém em seu livro-reportagem. José ganha os 

contornos de um protagonista de romance. A 

princípio parece até idealizado, tão abnegado 

é seu comportamento, conforme Damaceno 

vai descobrindo.

A todo momento, em nossas entrevistas, José 

destacava a riqueza das relações com os pacien-

tes. Como diz, ele nasceu para esse trabalho e 

garante ver beleza e poesia na rotina com os 

doentes. Pode estar em casa, numa festa, numa 

reunião ou qualquer encontro com amigos. A 

hora que for, onde estiver, se receber um cha-

mado, larga tudo e vai atender (p. 60).

 Com várias informações como essas, tra-

çamos um perfil quase sobre-humano da “per-

sonagem”. Mas, como boa contista, Damaceno 

não dá ponto sem nó. Em alguns momentos 
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quase imperceptíveis, descortina outros aspectos 

a respeito da personalidade de José. Um exem-

plo é a declaração da fisioterapeuta Maria, que 

surpreende a jornalista e a nós também: “Eu 

tinha pavor dele! – Maria continuou – Todo 

mundo dizia que ele era bravo, intragável e 

intratável” (p. 123).

 Em outros momentos, é a própria escri-

tora que nos faz ver que ele é direto demais 

nas conversas com as pacientes, o que às vezes 

beira a falta de tato. Também, apenas no final 

do livro, ela revela a idade de José, o que, pelo 

menos para mim, foi um choque, já que o ima-

ginava bem mais jovem, em virtude do vigor 

que parece demonstrar. De qualquer forma, é 

inegável que se trata de uma pessoa ímpar e 

bastante dedicada ao cuidado com o outro, um 

médico que, na maior parte do tempo, exerce 

sua profissão com amor.

 Nos demais capítulos, Damaceno vai se 

concentrar em três pacientes e seu atendimento: 

Marina, Jaime e Esther. Como se trata de um 

livro sobre o processo de morrer, creio que não 
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há spoiler em dizer que vão morrer no fim dos 

relatos a seu respeito. Contudo, tudo indica 

que Damaceno vai nos preparando para isso. 

Mesmo antes de se deter na primeira doente, 

Marina, houve pinceladas rápidas a respeito 

de outras pessoas atendidas. Marina tem um 

tratamento narrativo mais demorado do que 

quem apareceu antes; Jaime, mais do que Ma-

rina; e Esther, mais ainda.

 Essa aproximação gradual com a morte, 

conseguida graças à maestria de Damaceno, se 

assemelha à da própria pessoa que está no cen-

tro dos eventos, já que o morrer é um processo 

lento, quase cotidiano e, sem dúvida, acumu-

lativo. E, na verdade, é assim para todas e não 

só para quem tem um diagnóstico de câncer 

terminal. Em nenhum instante, a narrativa 

se torna deprimente. Ao contrário, a autora 

realmente consegue falar de algo que ameaça 

toda a humanidade de maneira, não diria leve, 

mas plena de suavidade. Não choro fácil, mas, 

principalmente no episódio referente à Esther, 

não tive como segurar as lágrimas. A própria 
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jornalista parece se envolver cada vez mais com 

os casos retratados.

 O livro tem certamente o mérito de tornar 

mais claro algo que ainda parece ser difícil de 

aceitar para a maioria das pessoas: que morrer 

é tão natural quanto nascer. E que a medicina, 

por mais avançada que seja, não faz milagres 

e não pode afastar a morte para sempre.
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Vitória por nocaute em 
Não presta pra nada 
de Marta Cocco

Não presta pra nada (2016) de Marta Helena 

Cocco é um livro delicioso. Em tramas bem 

elaboradas com os fios de diferentes falares, a 

autora criou tipos humanos peculiares, pessoas 

muito parecidas com aquelas que conhecemos 

na realidade. São treze contos, quase todos com 

protagonistas mulheres (a exceção é “O regresso”, 

em que o marido parece ter tanta relevância 

para o enredo quanto a mulher, talvez até um 

pouco mais).

 Ainda que as histórias se refiram, em sua 

maioria, a situações tristes ou melancólicas, 

muitas delas são permeadas de humor. Trata-se 

de um humor reflexivo e dolorido, uma cons-

cientização irônica das dores do mundo. Em 

relação à temática, é possível perceber três eixos 

principais: as relações familiares, a assimetria 
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no relacionamento entre homens e mulheres 

(resultando muitas vezes em violência) e a des-

tituição social.

 As relações familiares retratadas são nor-

teadas por um certo desajuste das personagens, 

de algumas delas pelo menos, que parecem não 

se encaixar no que é esperado delas ou que são 

diferentes por alguma razão. Um exemplo é a 

narradora de “Cinco Marias”, o conto inicial, 

que conta histórias sobre suas irmãs mais velhas. 

Sendo a caçula, mantém comportamentos que 

a distinguem das outras:

Eu sou a mais nova. Cresci ouvindo dizer: essa 

daí não presta pra nada, só pra estudar. Agora 

que tenho filho, trabalho na universidade e 

dou conta de cuidar de uma casa, já não di-

zem. Quando sobra tempo ou quando perco 

o sono, escrevo um pouco. Hoje rendeu. Falei 

das cinco (p. 16).

 É desse trecho que vem o título do livro. A 

personagem é considerada pelas irmãs como al-
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guém que “não presta pra nada”. Mas há aí um 

paradoxo. Ela não presta para nada, a não ser es-

tudar. E isso não seria o mais importante para 

uma jovem? Quem estuda aparentemente não faz 

nada de produtivo no sentido imediatista, mas é 

assim que se pode construir um futuro melhor.

 Estudando, a narradora conseguiu progredir: 

“trabalho na universidade”, “escrevo um pou-

co”. Com o tempo, ela demonstrou que podia 

realizar muito, principalmente coisas que as 

irmãs não puderam fazer. Elas próprias pare-

cem ter reconhecido isso porque pararam de 

se referir a ela daquela maneira. Assim como 

a narradora subverte o que foi dito sobre ela, 

o próprio livro contraria o sentido de seu títu-

lo, constituindo-se, na verdade, de narrativas 

valiosas, que “servem” para iluminar diversos 

aspectos da vida de mulheres comuns.

 A biografia da narradora-protagonista de 

“Cinco Marias” coincide com a trajetória da 

autora, que é professora universitária e, obvia-

mente, escritora. Isso nos leva a pensar que a 

história pode ser autobiográfica ou autoficcional. 
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Coincidentemente ou não, o último conto da 

coletânea também permite essa leitura:

Leia mãe. Aí não tem palavra difícil, eu garanto.

Mas ela tinha que pôr um defeito. Marta, você 

só sabe escrever assim? Não é capaz de contar 

alguma coisa diferente, uma coisa alegre, uma 

coisa que termine bem?

Respondi que não, que a mim coube a pior 

parte. Está no evangelho (p. 63).

A referência, nesse trecho, é ao Evangelho de 

Lucas, em que se narra um episódio de Jesus em 

Betânia, na casa de Lázaro e suas irmãs, Maria e 

Marta. Enquanto Maria fica com a “boa parte”, 

que é prestar atenção à preleção de Jesus, Marta 

tem que tomar conta dos afazeres domésticos, 

sem os quais o bem-estar do hóspede ficaria 

ameaçado.

 Assim como sua xará do Evangelho, a Marta 

do conto tem uma irmã chamada Maria, que 

não quis acompanhar a mãe na visita a uma 

amiga no asilo, preferindo ficar “de papo com 
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um desses inumeráveis amigos pseudo intelec-

tuais que ela tem, bons de discurso, ruins de 

serviço. Como ela” (p. 59). O paralelo com as 

irmãs bíblicas é evidente.

 O que talvez não seja tão evidente é que, 

nessa última narrativa, o papel de desajuste é 

compartilhado pelas duas irmãs. Maria é vis-

ta como alguém indolente, da mesma forma 

que a narradora de “Cinco Marias”. Porém, a 

irmã boa de serviço, Marta, também se sente 

diferente, a ela cabe auxiliar a mãe e ainda es-

crever, principalmente histórias difíceis, sem 

final feliz. Dessa forma, além de ter o mesmo 

nome da autora, a personagem compartilha da 

“sina” de tecer narrativas tristes, como as que 

estão contidas no livro.

 Em outras situações, o desajuste funciona 

como uma espécie de legado passado de uma 

geração para a outra. Em “Motivo”, a mãe tenta 

aconselhar o filho que sofre bullying na escola:

Conto que minha mãe, no meu tempo, nem 

me escutava. Eu tentava dizer alguma coisa e 
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ela: não me venha com queixa. Não repito o 

procedimento. Acredito que muita coisa pode 

melhorar com a força de uma boa palavra (p. 36).

 Existe a sugestão de que a mãe também teve 

problemas na infância, talvez no relacionamento 

com colegas, assim como o filho. A diferença é 

que ela está disposta a ouvi-lo enquanto não teve 

a mesma oportunidade em casa. A palavra volta a 

ter importância, ainda que não seja a escrita como 

nos contos mencionados anteriormente, mas a 

oral, fundamental em conversas que realmente 

podem mudar o modo de uma pessoa encarar 

os problemas. O amor pela palavra parece ser 

mais uma convergência autobiográfica.

O conto “Chuva benta” talvez seja o mais 

contundente no que se refere à violência que 

muitas vezes permeia o relacionamento entre 

homens e mulheres. A protagonista procura o 

padre para contar sobre os abusos que sofre do 

marido. O sacerdote apenas a aconselha a se 

conformar com a situação. Ela, então, procura 

outra mulher, mais poderosa do que o padre: 
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“Virgem, se você nunca precisou abrir as pernas 

para homem nojento nenhum, se nunca teve 

de sufocar gritos de dor para não despertar 

os filhos, afasta de mim esse calvário” (p. 39).

 O desfecho, corriqueiro como uma nota no 

noticiário policial de qualquer grande cidade 

atual, não deixa de se apresentar milagroso, 

não só para a personagem, mas também para a 

leitora. Um deus ex-machina (na verdade, uma 

deusa) proporciona a solução para o conflito 

da protagonista.

 No que se refere à temática da destituição 

social, a narrativa em que ela parece ser mais 

visível é “Ensaio sobre o tirar e o poder”. Trata-se 

de uma história contada a partir da perspectiva 

de uma mulher sem muita instrução formal, 

que, mesmo numa situação que exigiria mais 

formalidade, como o depoimento na polícia, 

vale-se da variedade do português popular, 

provavelmente a única que conhece:

A gente tava indo pra Tangará da Serra. No que 

passamo o Bugres, os cara viero de lá de trás. 
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Quantos era? Era em três. Vestido como? Ah, 

sei lá, tavo de roupa normal ué, calça e camisa, 

camiseta e eu havia de repará nesse tipo de coisa? 

Ah, um tava com a camiseta escrito nike bem 

grande, esse eu me lembro. Dois tava armado 

o outro não. Gritavo feito besta (p. 41).

 Em sua inocência-esperteza, a narradora 

desse conto lembra as personagens engraçadas 

das tragédias de Shakespeare, como a ama em 

Romeu e Julieta. Mesmo numa situação trágica, 

tais figuras proporcionam momentos de hu-

mor, como este: “Era um tira isso, tira aquilo. 

Só faltava pedi pra tirá as calça. Aí também era 

muito atrevimento, né?” (p. 42).

 Assim como Shakespeare emprega essas 

personagens secundárias para retratar tipos 

populares, uma vez que seus protagonistas são 

geralmente nobres, Cocco aproveita a narrativa 

da mulher para criar um panorama rápido da 

precariedade que envolve os mais pobres no 

país. Uma das passageiras assaltadas no ôni-

bus, por exemplo, estava a caminho do enterro 
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de um sobrinho, morto por falta de vaga no 

SUS. Os ladrões levaram todo o seu dinheiro 

de aposentada, mas, para ela, o pior foi a perda 

da carta da filha, sem dar notícias no exterior, 

para onde foi com a promessa de emprego, que 

acabou se revelando um engodo.

 Por fim, é preciso dizer que Cocco tem 

o domínio preciso da concisão. Seus contos 

exemplificam bem a máxima de Julio Cortázar, 

que compara os gêneros narrativos ao boxe: 

enquanto no romance se vence por pontos, 

no conto, a vitória deve ser por nocaute. To-

dos os contos de Não presta pra nada têm essa 

qualidade, neles, a autora vence a expectativa 

da leitora de forma breve e certeira.

 Isso significa que são não apenas concisos, 

mas também surpreendentes. Apresentam, em 

alguma parte, frequentemente já mais perto da 

conclusão, uma espécie de turning point, em 

que há uma mudança de rumo que contraria 

de alguma forma aquilo a que a narrativa pa-

recia conduzir. Também é possível reconhecer, 

nesses instantes, um momento de iluminação 
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para a personagem ou para a leitora sobre ela. 

Sendo assim, são contos de estrutura perfeita 

e temática relevante, tornando-se uma leitura 

atraente tanto para leitoras em formação quanto 

para as mais experientes.
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As multiplicidades de Santuário 
de Maya Falks

O primeiro aspecto que me chamou a aten-

ção ao ler Santuário (2020) de Maya Falks foi 

a questão do gênero. A princípio, julguei se 

tratar de uma novela, levando em considera-

ção a definição clássica presente em Massaud 

Moisés (2000): narrativa episódica, constituída 

por uma pluralidade de células dramáticas com 

diversos conflitos – ao contrário do roman-

ce, que, mesmo podendo ter vários conflitos, 

apresentaria uma célula dramática principal, 

aquela do protagonista. Além da pluralidade 

dramática, a novela, segundo Moisés, ainda 

seria caracterizada pela sequencialidade, com 

as células dramáticas se organizando numa su-

cessão, com cada episódio contendo começo, 

meio e fim em si mesmo, geralmente numa 

ordenação cronológica dos eventos ficcionais.

 E aqui surge talvez a primeira dificuldade 
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para entender o livro de Falks apenas como 

uma novela: os eventos não se organizam em 

ordem cronológica. Ao contrário, o tempo 

narrativo vai e vem, às vezes com o intervalo 

de vários anos. Personagens também reapare-

cem em segmentos posteriores àqueles em que 

foram inicialmente introduzidas. Não parece 

existir uma célula dramática principal, mas os 

inúmeros conflitos se organizam em torno de 

um eixo temático que envolve a violência e as 

mazelas humanas.

 Nesse caso, a construção episódica também 

poderia tornar plausível a classificação do livro 

como uma coletânea de contos, em que cada 

capítulo funciona como uma narrativa curta 

individual. E a unidade temática e a retomada de 

personagens e seus conflitos permitiriam talvez 

compreendê-lo como um romance (de natureza 

episódica e paratática, com vários protagonis-

tas). Tal multiplicidade de possibilidades para 

o gênero da obra não é algo tão imprevisto, 

principalmente tendo em vista que:
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Quando os contornos entre os gêneros se es-

maecem, a nomenclatura que os designa fica 

confusa, porque tratamos de textos com muitas 

características comuns. Assim, a novela [...] 

seria um gênero que em alguns aspectos é 

fronteiriço com o romance e em outros, com 

o conto (OLIVEIRA, 2010, p. 141).

 De qualquer forma, em Santuário, Falks 

borra as fronteiras entre os gêneros de modo 

que nenhuma classificação pode ser conside-

rada definitiva. O resultado é uma espécie de 

gênero deslizante entre o conto, a novela e o 

romance.

 Um outro elemento bastante relevante nessa 

obra é o espaço. Santuário é um daqueles livros 

cujo título se refere a uma espacialidade e não 

a uma personagem ou situação. Em narrativas 

do século XIX, sobretudo de língua inglesa, tal 

denominação era bastante comum, num esforço 

de situar as personagens em algum espaço, se 

não realmente existente, pelo menos verossímil. 

As propriedades que nomeiam os romances de 
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Jane Austen, por exemplo, são fictícias, mas 

criadas de tal forma que sua existência parece 

bastante possível dentro da “Inglaterra pequena” 

que Franco Moretti (2003) foi capaz de iden-

tificar ao analisar seus espaços recorrentes: a 

região rural ao sul do país, contrastando com 

o norte mais industrializado.

O método de Moretti (2003, p. 15) é desven-

dar a geografia literária do romance europeu, 

traçando mapas para evidenciá-la:

Em primeiro lugar, [os mapas] realçam o ort-

gebunden, a natureza espacial das formas lite-

rárias: cada uma com sua geometria peculiar, 

suas fronteiras, seus tabus espaciais e rotas 

favoritas. Em seguida, os mapas trazem à luz 

a lógica interna da narrativa: o domínio semi-

ótico em torno do qual um enredo se aglutina 

e se organiza.

Falks se adianta e apresenta ela mesma o 

mapa de Santuário, contido nas faces internas 

das capas do livro. A cidade, com seus bairros e 
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ruas, se estabelece como o elemento aglutinador 

de todos os enredos envolvendo as persona-

gens. Assim, a lógica interna das narrativas de 

maior destituição pressupõe que elas se pas-

sem principalmente nos bairros de Matagal (a 

zona rural de Santuário) e Redenção (a espécie 

de favela à beira do abismo). Talvez não seja 

demais ressaltar que ambas as comunidades 

se localizam nos extremos da cidade, funcio-

nando como contrapartes centrífugas para a 

força centrípeta exercida pelo centro urbano.

 Em Matagal, se inicia a trágica história 

de Paulina, Pôncio, Renato e Leôncio, talvez 

aquela com mais segmentos dedicados ao seu 

desenvolvimento. Filhos de pequenos agri-

cultores, eles não podem escolher as próprias 

profissões, que são determinadas pelo pai: “As 

nossa decisão são esta: queremo um moleque 

dotô, um moleque engenheiro e um moleque 

que nos uma com o Todo Poderoso” (p. 13). 

Paulina não é mencionada nessa declaração, 

mas está desde sempre pressuposto para ela um 

casamento arranjado pela família. Contudo, a 
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saga dos irmãos irá se descortinar no sentido 

oposto ao do vaticínio paterno, com exceção 

talvez de Leôncio, que realmente se torna padre. 

Ainda que abandonem Matagal, tal abandono 

não se dá por boas expectativas nem os conduz 

para um contexto mais feliz.

 Em Redenção, por sua vez, desenrola-se a 

narrativa em torno de Maria, Jeremias e Tiago, 

que formam uma espécie de triângulo amoroso.

O bairro era, na verdade, um gigantesco ter-

reno delimitado por um gigantesco abismo. 

A vista do quarto de Maria era deslumbrante, 

mas o lugar era tão perigoso que só morava 

lá quem nem no Matagal, o bairro rural da 

cidade, conseguira adquirir seu casebre (p. 91).

 Apesar do pouco valor, Redenção desperta 

o interesse de poderosos especuladores imo-

biliários. Da mesma forma, Maria, uma moça 

pobre e sofrida que ali reside, atrai a atenção 

e o amor de dois rapazes de melhor situação 

econômica. Mas nem com muita boa vontade o 
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abismo (social e geográfico) pode ser transposto, 

já que uma vida de pobreza extrema cobrará 

afinal o seu preço. É como se a lógica interna 

de cenários como Matagal e Redenção exigisse 

narrativas de grandes dificuldades e não raro 

desfechos infelizes.

 No Centro, acontece a trama referente às 

gêmeas Pit e Bull (ou Letícia e Cátia), oriundas 

também de Matagal, mas que fingem para a ci-

dade toda que são ricas. A região central, então, 

aparece como um cenário capaz de servir como 

um trampolim social: “Eventualmente, acon-

tecia de aparecerem romeiros ricos – casados 

ou não – para quem se ofereciam – com classe, 

mas se ofereciam – na intenção de arranjar uma 

legítima fonte de renda: casamento ou pensão” 

(p. 20). Porém, assim como elas enganam as 

outras pessoas, também podem ser enganadas 

e ver seus desejos frustrados. Os sonhos de as-

censão social e riqueza fácil são mais possíveis 

de se realizar no Centro, mas também é ali que 

uma pessoa está mais exposta às falsidades.

 Na geografia literária que Falks cria para 



56

Santuário, também se incluem verdadeiros 

heterotopos. De acordo com Michel Foucault 

(1967), a heterotopia se refere aos espaços “ou-

tros”, presentes em todas as cidades, organiza-

dos de uma forma que contradiz e confirma os 

espaços urbanos oficiais. O Clube Naite, que é 

um bordel, sem dúvida, é um desses cenários 

porque contraria a rígida moralidade da pequena 

cidade, mas ao mesmo tempo a confirma, uma 

vez que não deixa de ser um mecanismo de 

manutenção do controle sexual. As moças de 

família podem ser castas porque há outra sorte 

de mulheres, posicionadas em locais separados, 

com quem os homens podem dar vazão às suas 

“necessidades” sexuais.

 Além do Clube Naite, outro heterotopo é 

o porão presente na narrativa das jovens se-

questradas por aliciadores:

O fedor de urina e fezes era intenso, penetran-

te – achei que desmaiaria ainda na escada e 

vomitei -, mas nada nos prepararia pra cena 

que veríamos em seguida: o cômodo era um 
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porão úmido e escuro, com quatro mulheres 

acorrentadas às paredes de pedra, todas ves-

tindo a mesma camisola que usávamos, só que 

imundas (p. 84).

 Mais uma vez é um cenário que contraria 

a imagem de uma cidade pacata e sem grandes 

crimes – e que só pode parecer assim porque seus 

males são sempre ocultados. Aliás, Santuário pode 

ser tudo, menos pacata. Nas relações familiares, 

na política, no relacionamento entre homens e 

mulheres e entre pobres e ricos, desenha-se uma 

estrutura violenta de dominação e rebeldia.

 Para concluir, afirmo que Santuário traz 

ainda uma multiplicidade de narrativas dife-

renciadas: histórias de conflitos entre gerações, 

histórias românticas de amor impossível ou 

trágico, histórias de suspense e terror, histórias 

de sobrevivência e até de superação. Tal é o 

farto menu literário que Falks nos oferece, o 

que evidencia seu domínio de vários gêneros 

e faz com que a leitura de Santuário seja uma 

grata experiência cheia de boas surpresas.
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O fragmento em 
Orelha lavada, infância roubada 
de Sandra Godinho

Lendo Orelha lavada, infância roubada (2018) 

de Sandra Godinho, me lembrei da seguinte 

frase do dramaturgo Heiner Müller (apud SAR-

RAZAC, 2002, p. 89): “Não acredito que uma 

história que tenha ‘pé e cabeça’ (a fábula no 

sentido clássico) ainda seja capaz de dar conta 

da realidade”. É uma defesa do fragmento, que 

Müller entendia como a estética apropriada para 

a era pós-moderna, em que qualquer sensação 

de totalidade se revela inviável.

 Na verdade, Müller também afirmava que 

a tarefa da arte é tornar a realidade impossível. 

Pelo menos, a realidade que se supõe coesa, 

contínua, homogênea. Para a realidade esti-

lhaçada por meios de comunicação de massa 

e de transporte cada vez mais rápidos, a única 

forma de apreensão é mesmo fragmentária. De 
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acordo com Ingrid Koudela (a partir de Ruth 

Röhl) (2006, p. 29),

[uma das funções do trabalho com fragmentos 

de Müller] é a de [...] ativar a participação do 

espectador. Na verdade, trata-se de uma con-

tinuação radicalizada do teatro praticado por 

Brecht, visando igualmente a uma abertura 

para efeitos, de forma a evitar que a história se 

reduza ao palco. O fragmento torna-se produtor 

de conteúdos, abrindo-se à subjetividade do 

receptor, correspondendo ao que Müller chama 

de espaços livres para a fantasia, em sua opinião 

uma tarefa primariamente política, uma vez 

que age contra clichês pré-fabricados e padrões 

produzidos pela mídia.

 Dessa forma, o fragmento ajuda a quebrar 

a ilusão da espectadora (ou da leitora) de que 

está diante de algo real (e não fictício como, de 

fato, é). É a entrega sem reflexão à história que 

deve ser rompida, o que, para Müller, separa a 

arte do entretenimento puro e simples.
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 Na obra de Godinho, temos algo semelhante. 

Existe um fio narrativo central, que se descorti-

na em torno de um grupo de jovens marginais 

(ou marginalizados). Contudo, é por meio do 

fragmento, como se estivéssemos diante de um 

mosaico ou caleidoscópio narrativo, que temos 

a visão de um todo – sendo que essa palavra é 

usada aqui por falta de outra melhor porque 

se trata de um todo tão segmentado que talvez 

não seja mais possível pensá-lo num momento 

original.

 Isso é mais do que simplesmente dizer que 

cada segmento poderia funcionar como um 

conto dentro de uma estrutura maior. Assim 

como Santuário (2020) de Maya Falks, o livro 

de Godinho parece deslizar por entre gêneros. 

A diferença talvez seja a de que há uma marca 

mais forte em torno de um protagonista, Mar-

celino. Mas conforme avança a leitura, ocorre 

uma diluição dessa posição, e as demais per-

sonagens ganham cada vez mais autonomia.

 Na verdade, o livro está dividido em quatro 

partes: “Brincadeiras”, “Profissões”, “Magia” e 



62

“Limbo”. Cada parte é composta por inúmeros 

segmentos (ou capítulos, embora esse termo pa-

reça estável demais para o que Godinho propõe). 

Os títulos dessas partes se relacionam com o tema 

principal do livro, que é a infância, examinada 

através da infância perdida das personagens. 

Porém, cada segmento é ainda fragmentado em 

vários pedaços. No primeiro deles (na primeira 

parte), a brincadeira que serve de moldura para 

a narrativa é o jogo da velha.

Cruz.

Marcelino fecha os olhos e tenta parar de tremer. 

Não sabe se é frio ou medo. Range os dentes, 

acuado num canto da cela. Acocorado, retesa 

o corpo e abraça as pernas. Um susto, um so-

luço, uma sina. Nos seus oito anos, ainda não 

faz ideia de que os pais o levam a um presídio. 

Não faz ideia de que será entregue a um preso 

condenado por estupro, não faz ideia de que 

será prostituído por seus pais. [...]

Bola.

Uma boa bolada, um acerto justo para selar o 
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acordo entre carrasco, condenado e a cepa cor-

rupta a qual ele pertence, sem que tenha ainda 

noção (p. 11).

São os elementos de um jogo da velha 

(cruz e bola ou círculo) que conduzem a or-

ganização dos eventos ficcionais, recortando 

os fragmentos por meio dos quais a história 

de Marcelino é revelada. Ele é um menino que 

foi vendido pelos pais a um condenado para 

ser violentado dentro do presídio. Tal aconte-

cimento traumático também colabora para a 

fragmentação da narrativa, uma vez que não 

é possível passar por uma experiência dessas 

e não ter a subjetividade estilhaçada.

Além dessas molduras, o livro ainda apresen-

ta alguns ícones, todos relacionados a vivências 

infantis, dentro dos quais o texto é inserido. 

Aqueles que serão os companheiros de Mar-

celino são introduzidos, por exemplo, dentro 

de cartões encimados pelas formas possíveis 

de sair num jogo de abre-e-fecha (espécie de 

dobradura de papel em que se inserem os de-
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dos e que, conforme o movimento deles, pode 

apresentar a forma de uma estrela, quadrado, 

triângulo ou oval). Dagmar, Libério, Jorjão e 

Zé completam o quinteto em torno do qual o 

enredo ou os enredos se organizam. Mais tarde, 

também aparecem Marina, Maria Rita e Ariel, 

que se confrontam com o grupo inicial.

Contudo, o foco nas brincadeiras, em pro-

fissões que as crianças querem ter no futuro 

e nas palavras mágicas que elas normalmente 

proferem, contrasta com a vida das persona-

gens, que não têm o que se poderia chamar de 

uma infância normal. São crianças que sofrem 

abusos, negligência e desrespeito. Isso cria uma 

tensão entre o que é narrado e a forma escolhida 

para narrar, algo que deixa ainda mais eviden-

te a terrível situação dos meninos e meninas 

retratadas.

E é nesse ponto que ocorre a quebra da ilusão 

de que falei anteriormente, a ruptura de um 

possível enlevo em relação a uma história que 

nos tirasse da realidade. Orelha lavada, infância 

roubada não nos tira da realidade, mas nos joga 
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nela, nos fazendo a todo momento refletir sobre 

o que realmente ocorre com muitas crianças 

em nosso país e qual é a consequência disso 

para o restante da sociedade (num aumento 

da violência urbana, por exemplo).

 A negligência não é exclusiva das famílias 

pobres. Libério, por exemplo, é filho da elite eco-

nômica. O abandono surge justamente da luta 

para manter essa posição ou ainda melhorá-la.

Libério também era livre para ser o que quisesse. 

Tão livre quanto seu pai foi cerceado. Tão livre 

que não precisava suportar o que o pai supor-

tou: a pressão para vencer, sem as agonias do 

fracasso. De classe média a um bem-sucedido 

empresário dono de uma rede de concessionárias 

de automóvel. Parabéns, papai. Você venceu. 

O homem não tinha tempo para nada. A não 

ser para o negócio. [...] Que importância tem 

um pai que nunca foi pai? (p. 134).

 Dessa forma, a infância também pode ser 

perdida por excesso de mimos, ausência de limi-
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tes e pela falta de um pai presente, que oriente 

mais do que cubra de regalias. O resultado é que 

Libério cresce sem responsabilidades, e o vazio 

faz com que ingresse no mundo das drogas e 

depois no crime.

 Trabalho infantil, intolerância em relação 

às identidades de gênero que fogem da cishete-

ronormatividade, abuso doméstico, estupro por 

parte de parentes são mais questões levantadas 

por Godinho, compondo um vasto painel das 

infâncias agredidas da atualidade. A ilusão do 

“puramente ficcional” é rompida pelo fato de 

que cotidianamente entramos em contato com 

histórias desse tipo, direta ou indiretamente. Além 

disso, a narrativa estilhaçada parece impedir a 

naturalização de tais fenômenos sociais, coisa 

que talvez o discurso jornalístico ou midiático 

não consiga mais fazer. Ainda que sejam cho-

cantes, muitas dessas notícias não produzem 

na sociedade o choque que seria devido.

 A literatura de Godinho tem, assim, um 

aspecto social evidente, mas sem descuidar 

da forma. Aliás, forma e conteúdo se unem 
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de tal maneira que, juntos, produzem um in-

tenso efeito de estranhamento na leitora, que 

é obrigada a parar para examinar a própria 

realidade, perguntando-se como pode estar 

deixando se passar incólume por situações 

semelhantes. Interromper o fluxo do enlevo 

narrativo por meio de inúmeros fragmentos 

talvez seja mesmo a melhor forma de narrar a 

atualidade sem idealizações e de forma crítica. 

Assim, Orelha lavada, infância roubada torna-se 

uma leitura imprescindível para compreender 

nossa atormentada época.
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O Afrofuturismo em Sankofia 
de Lu Ain-Zaila

Sankofia (2018) de Lu Ain-Zaila é um livro 

afrofuturista. Em vários momentos, sua autora 

trabalha na intersecção entre ensaio e ficção. O 

próprio subtítulo não deixa dúvidas quanto a 

isso: Breves histórias sobre afrofuturismo. Logo 

no início, no local em que normalmente se 

encontram os prefácios, Ain-Zaila apresenta 

uma certa genealogia do termo, provavelmente 

desejosa de que suas leitoras não percam de 

vista o aspecto político da obra, mesmo que as 

ficções ali sejam altamente envolventes.

Segundo ela, o afrofuturismo relaciona-

-se com a prontidão dos povos negros de se 

“imaginar e viver futuros onde suas pátrias, 

descendências, culturas e vidas seriam livres de 

qualquer tipo de opressão” (p. 5). Na literatura 

e nas artes, isso implica um afastamento da re-

presentação das pessoas negras em posições de 
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subalternidade e um modo de retratá-las como 

agentes plenos de suas vidas, sendo capazes de 

intervir positivamente no presente e futuro de 

suas coletividades.

Desta forma, podemos concluir que o Afrofu-

turismo é uma metáfora afrocentrada realista 

sobre o verdadeiro reflexo de uma pessoa negra, 

que precisa experimentar o seu eu enegrecido 

em essência, seja como escritor ou escritora, 

leitor ou leitora, compreendendo que é possível e 

mais do que justo, que protagonize o seu destino 

ou que crie mundos onde heróis e heroínas de 

face negra sejam sujeitos da narrativa (p. 8).

Para forjar esse futuro de promissoras pers-

pectivas, o passado precisa ser reconstruído de 

uma forma em que valores ancestrais readquiram 

expressão e significado. Então, não é incomum, 

nas obras afrofuturistas, muitas referências aos 

legados culturais das diversas populações ne-

gras, numa tentativa de render tributo ao que 

muitas vezes foi obliterado pela escravização, 
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colonialismo e discursos de inferiorização. 

Ain-Zaila parece ter isso constantemente em 

mente porque não deixa dúvidas a respeito da 

extensa pesquisa que realizou para a criação 

de suas histórias, sendo que algumas trazem 

inclusive as referências bibliográficas em que 

se baseiam ao final.

O conto que abre a coletânea, intitulado 

“Era afrofuturista”, tem como protagonista uma 

criança negra que vai com o pai, num século 

futuro, visitar o Centro Cultural do Afrofuturis-

mo, uma espécie de museu com vários andares 

com toda a contribuição cultural, científica e 

literária dos povos negros na história. É uma 

instrução para o menino a respeito das questões 

afrofuturistas e também para nós, leitoras. Faz 

parte desse conto uma definição ainda mais 

precisa do que a que aparecia na introdução 

teórica:

Afrofuturismo, a ideia de um modo geral tem 

a ver com a projeção de pessoas negras no fu-

turo: protagonistas de seus destinos, se vendo 
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capazes de salvar e mudar qualquer mundo, 

em qualquer época através de suas decisões e 

ações, se tornando heroínas e heróis de face 

negra diante de qualquer jornada que tomem 

como sua (p. 13).

Tal premissa vai se mostrar uma chave im-

portante no decorrer da leitura das narrativas 

seguintes. Por ora, ainda dentro desse espaço 

de aprendizado, a criança contempla, nas pare-

des do prédio, alguns símbolos que ela mesma 

reconhece como Sankofa. No glossário ao final, 

a expressão é explicada como “Nunca é tarde 

para voltar e apanhar o que ficou para atrás”. 

Então, é possível compreender o título do livro, 

que sinaliza para a necessidade de reassumir e 

reafirmar os legados culturais para a criação de 

um futuro melhor. Nas palavras da mãe do jovem 

protagonista, “devemos aprender com quem veio 

antes e com a história, pois não existe nada mais 

sábio que os dias que já se foram” (p. 29).

 Além do foco nas contribuições do pas-

sado, presente e futuro das populações negras, 
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esse conto também propõe uma ressignificação 

das questões de gênero. O pai do menino está 

ativamente engajado no seu cuidado, e a mãe 

possui uma posição profissional de destaque, 

sendo chamada pelo filho de “celebridade das 

letras”. Ainda que o menino tenha uma família 

heterossexual, as outras crianças que encontra 

no centro cultural estão acompanhadas por 

seus dois pais ou duas mães. Existe, portanto, 

a sugestão de que um futuro mais satisfatório 

será aquele em que o racismo, a misoginia e 

a lgbtfobia desapareçam, dando lugar a uma 

sociedade mais igualitária em todos os níveis.

O afrofuturismo tem afinidade com a ficção 

científica. Em Sankofia, há contos bem carac-

terizados dentro desse gênero. A saga da Dra. 

Adimu em dois momentos de sua vida é um 

claro exemplo. Em “Existência”, quando é uma 

jovem astro-antropóloga a bordo de uma nave 

espacial, ela tem que enfrentar uma espécie 

alienígena que toma os corpos e o conhecimento 

dos tripulantes. Como única tripulante ainda 

não vencida, Adimu precisa evitar que os aliens 
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utilizem a nave para chegar à Terra, da qual 

ficam sabendo por meio dos pensamentos e 

memórias dos que foram tomados. A abdução 

é descrita como a perda da identidade em meio 

a um todo difuso e homogêneo:

no chão estava a pilota chefe Abini sendo tomada 

do mesmo jeito que aconteceu com os outros, 

primeiro, a espécime escorreu para o seu rosto 

e então começou a se esvair para dentro de seus 

olhos, nariz, boca, escorregando como água e 

então depois de algum tempo, vi em seus olhos 

que agora se tornara deles, delas, todos e que 

tinham gostado do próximo passo evolutivo 

dado: sair da possível água, eu não tenho dados 

que confirmem isso e locomover-se, ter mais 

sensações. Eu já conhecia o processo, a mente 

resiste por aproximadamente trinta minutos 

e depois cessa, a pessoa se levanta e então... É 

todos (pp. 48-49).

 Adimu finalmente é atacada e precisa resistir 

para continuar sendo ela mesma e não os outros 
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“ela-ele-elas-eles-todos”. Para não sucumbir, faz 

um inventário mental de sua ancestralidade, 

valores, expectativas e trajetória de vida. Torna-se 

evidente que, para sobreviver, é preciso afirmar 

a própria identidade, não só individual, mas 

também coletiva. E são as diferentes identida-

des que fazem o mundo humano tão atraente 

para aquela forma de vida que está dissolvida 

na indistinção:

aquele não era o planeta deles e sim um tomado, 

onde as diferenças se existiam foram absorvidas 

e então nada mais sobrou além de todos-eles-

-elas iguais, ou seja, os tiramos da neutralidade 

existencial e demos a eles o vislumbre de um 

mundo cheio de possibilidades, bilhões para 

ser mais exata (p. 52).

 Em seguida, na próxima narrativa, “Co-

nexão”, acompanhamos a Dra. Adimu numa 

fase mais madura de sua vida e carreira. Já está 

há vários anos em terra, quando é acordada 

no meio da noite por helicópteros enviados 
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por autoridades governamentais para que siga 

com elas e tente decifrar um código enviado 

por outros seres alienígenas. Trata-se, na ver-

dade, de uma resposta à mensagem mandada 

ao espaço pela própria Adimu vinte anos antes. 

Nesse momento, Ain-Zaila explora não mais 

o cenário futurista de uma nave interestelar, 

mas o de um grande laboratório tecnológico, 

reunindo estudiosos do mundo inteiro e sediado 

em algum ponto da África, para onde inclusive 

até a ONU se mudou: “Acredito que sermos o 

único continente sem vestígio nuclear pesou 

na escolha. Nos tornamos uma potência em 

energia limpa” (p. 59).

 Na verdade, o próprio código enviado pelos 

aliens vem na forma de um ideograma Adinkra, 

e a narradora-protagonista não se furta a regis-

trar a reação dos outros cientistas presentes ali, 

nem todos africanos: “alguns estavam pasmos, 

outros e outras extasiados, eufóricos, mas havia 

quem não estivesse gostando nem um pouco, 

talvez acreditassem que a mensagem seria mais 

universal se fosse europeia, americana, mas ela 
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era africana” (p. 63). Dessa forma, a autora não 

escamoteia o preconceito que, mesmo numa 

sociedade futura, ainda possa haver em rela-

ção à África, seus conhecimentos e habitantes. 

O importante é que ele é vencido, e a saída 

para toda a humanidade vem justamente da 

sabedoria africana, através da mente científica 

da Dra. Adimu, mas também da Ordem dos 

Anciãos Africanos, unindo, assim, tecnologia 

e ancestralidade, característica fundamental da 

ficção científica afrofuturista.

 Poderia ainda discorrer sobre cada uma 

das outras narrativas que compõem o livro de 

Ain-Zaila, todas elas extremamente intrigantes 

e de grande potencial cinematográfico. Porém, 

vou encerrar esta breve resenha com uma última 

referência à “Ode à Laudelina”, provavelmente 

o conto que mais me impactou. Nele, diaristas 

negras têm que enfrentar uma quadrilha que 

criou um aparelho para controlar suas mentes 

e explorar ainda mais o seu trabalho dentro 

de um condomínio de elite. As profissionais 

são descritas pela idade e principalmente pelo 
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corte de cabelo, uma maneira talvez de deixar 

explícita sua ascendência negra:

Amma, 23 anos, seu black power é avermelhado, 

mas resolve trançar para não ter problemas e es-

conder a orelha onde utiliza o aparelho auditivo, 

pois tem patroas... (p. 108)

Alexia R., 23 anos, dreads curto na altura do 

ombro (p. 111).

Damara M., 28 anos, crespo curto, em transição 

(p. 112).

Lena D., 34 anos, ama seu black power curto 

(p. 112).

 Também parece notável o fato de que é 

Amma, com sua deficiência, que consegue que-

brar primeiro o controle mental exercido sobre 

elas, uma vez que seu aparelho auditivo de alguma 

forma se contrapõe ao fone de ouvido utilizado 

para esse fim. Justamente o ponto mais fraco 
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de Amma, aquele que ela sentia que precisava 

esconder para não ser rechaçada pelas patroas, 

é o que se torna o mais forte, conduzindo-a e 

às suas companheiras finalmente à liberdade. 

Mais uma vez é um elogio à diferença que se 

encontra nesse belo livro de Ain-Zaila, que 

merece ser lido sobretudo por jovens, negras 

e brancas, para que possam, assim, refletir sobre 

a importância de se construir uma sociedade 

mais igualitária no futuro. Mas é uma leitura 

fascinante e instrutiva também para adultas 

que desejem reunir a sede de aventura com a 

busca do conhecimento num único conjunto 

de narrativas.

Referência

AIN-ZAILA, Lu. Sankofia. Breves histórias sobre afrofuturismo. 
Rio de Janeiro: Edição da autora, 2018.



78 79

Temas e tramas em Sem açúcar 
de Flávia Helena

Sem açúcar (2016) de Flávia Helena é 

composto por 27 contos, sendo que 19 têm 

protagonistas mulheres, 5 têm protagonistas 

homens e 2 têm personagens trans, que fazem 

a transição de um gênero para o outro. No 

conto “A cada qual o seu quinhão”, o papel 

de protagonista parece ser dividido entre os 

personagens: a mãe, o filho e a filha. Entre as 

protagonistas mulheres, 4 são idosas ou come-

çaram a envelhecer e 2 são crianças. Entre os 

homens, 2 são idosos ou envelhecem durante 

a narrativa e 2 são meninos.

 Todos os contos apresentam uma voz nar-

rativa de terceira pessoa. O subjetivo é narrado 

não a partir de dentro, como seria o mais es-

perado, mas de fora. Uma consciência serena 

observa e apresenta personagens transtornados 

em ambientes e eventos desfigurados. A vivência 
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da dor não é dada por uma identificação direta, 

que poderia seguir um imediatismo trágico e 

irremediável. Ao contrário, ela parece ser reela-

borada, revisada, reencenada, em busca de um 

difícil aprendizado. O que se desenha nessas 

histórias é praticamente, então, uma pedagogia 

do amor e da dor. Não é um ditame definitivo, 

mas a reavaliação de experiências conhecidas 

e compartilhadas, plasmadas em composições 

plurissignificativas.

Uma cleptomania do amor

 Em Sem açúcar, um dos principais temas é 

o que se poderia chamar de uma cleptomania 

do amor. O amor é visto como algo que rouba 

aspectos valiosos da vida das pessoas, como o 

calor, a doçura, os fluidos do corpo e as direções 

da mente. Isso acontece de forma exemplar no 

conto que dá nome à coletânea, “Sem açúcar”. 

Nele, uma mulher passa a comer formigas, sendo 

esse “o jeito que achou para diminuir o choro 

que a consumia” (p. 57). Das formigas comuns, 
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tão pequenas que parecem se desfazer logo na 

boca, gerando uma satisfação muito passageira, 

ela passa às saúvas, maiores e mais suculentas. A 

ingestão de formigas torna-se uma verdadeira 

obsessão para a protagonista, que não conse-

gue mais executar suas atividades normalmente. 

Aguenta com dificuldade o expediente do traba-

lho, apenas para logo em seguida, sujar-se toda 

de terra à procura de suas presas.

Com o tempo, descobriu novas espécies. Louca, 

faraó, fantasma, cabeçuda. Devorou todas. Cada 

vez mais. Encontrou novos lugares. Buscava 

jardins, canteiros, vasos. Não tinha mais hora. 

Acordava no meio da madrugada e sentava 

na terra procurando formigas. De camisola. 

E comia até saciar a vontade.

Foi demitida, pois não conseguia mais trabalhar 

durante todo o expediente. Abandonava o ser-

viço para sair em busca de suas presas (p. 58).

 O problema é que as formigas engolidas 

devoram, além do choro represado, a sua própria 
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substância, seus líquidos e carnes. A mulher 

passa a murchar, e seu rosto, pernas e braços 

vão ficando cada vez mais secos e enrugados. 

Um médico é procurado, que diagnostica de-

sidratação e falta de doçura. Prescreve cápsulas 

de glicose e muito líquido. O tratamento não 

surte efeito. Então, é procurada uma benzedeira, 

que recomenda que a moça tome cinco gotas 

diárias do orvalho recém-recolhido de um bem-

-me-quer. Ela segue o conselho e para de comer 

as formigas: “[m]as dor de amor não se cura 

de repente. Tem que ser aos poucos. Se a gente 

prestar atenção, a pele do rosto já começou a 

desenrugar. E ontem ela sorriu” (p. 59).

Nesse conto, apenas no trecho final, fica-

mos sabendo que a tristeza da protagonista se 

deve à dor de amor. Assim, é o amor que está 

roubando tanto sua doçura interna quanto os 

líquidos de seu corpo - e, consequentemente, da 

alma -, deixando-a enrugada, seca. O orvalho 

do bem-me-quer parece ser um remédio mais 

eficaz do que as cápsulas de glicose, porque o 

aspecto raiado da flor sugere o caráter cíclico 
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dos amores na vida de uma pessoa. Cada pétala 

retirada representa uma rodada, que pode trazer 

o amor correspondido ou não correspondido. 

Com várias rodadas, já se estaria pronto para 

enfrentar melhor a perda de um amor. No en-

tanto, a melhora é lenta, como em qualquer 

processo de luto.

 Na narrativa “Sem açúcar”, o ser amado não 

está presente na vida da protagonista, e pode-se 

entender que é a sua ausência que parece trazer 

tanto sofrimento. Um outro conto semelhante, 

mas já com uma diferença, é “Quando o cora-

ção amarga”, em que uma mulher conhece, na 

praça de sua cidade, um homem que parece lhe 

atrair como um imã. A protagonista sente uma 

espécie de incômodo depois de ter travado esse 

conhecimento, comparável à areia grudada em 

todo o corpo num dia de praia, por exemplo, 

que só sai quando se entra na água. Depois de 

alguns encontros, ela descobre que ele está ali 

para construir o novo hotel da cidade, sendo o 

responsável pelo jardim. Ela decide mergulhar 

nesse relacionamento:
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Para ajudar, não tiraram a roupa. Ele abriu o 

cinto e o zíper da calça. Ela só precisou levantar 

a saia. Mas foi suficiente. Penetrou-a pelo corpo 

todo, até chegar ao lado esquerdo do peito. 

Espremeu-lhe o coração, fazendo escorrer um 

sangue quente pelas pernas.

E assim foi por muitas outras vezes, com a 

diferença de que ela não sangrou mais como 

no primeiro encontro.

Só que de tanto ter o coração cutucado, fez-

-ali um furinho. Até doía de vez em quando, 

mas ela não deu atenção. Enquanto tivesse An-

tero, ainda que às vezes perdesse um pouco 

de sangue, repunha tudo logo, sempre que se 

amassem (p. 19).

 Quando o hotel fica pronto, Antero vai em-

bora sem se despedir. A partir desse momento, a 

mulher passa a sentir um amargor na boca, além 

dos pingos de sangue constantes que percebe 

na calcinha. Para disfarçar, tenta mascar cravo 

ou hortelã, mas é inútil porque “[c]oração seco 

é que faz a boca amargar” (p. 20).
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 Nesse conto, o doce da boca é perdido 

juntamente com a perda do amante. Nisso há 

um paralelismo com o conto “Sem açúcar”, 

anteriormente analisado. Porém, em “Quando 

o coração amarga”, já há uma indicação clara 

de problema desde o momento em que eles 

passam a se relacionar. Assim, a presença do 

amor - por si mesma - representa uma perda, 

um “furo no coração”, um sangramento dos 

sentimentos. O amor é ele mesmo um ladrão 

de energias ou elementos vitais. Esse transtorno 

já se adivinhava na sensação incômoda, seme-

lhante àquela produzida por areia grudada na 

pele, que surge, na protagonista, assim que ela 

conhece Antero. E continua depois que ele se 

vai, ainda que de forma mais intensa.

 Algo similar acontece em “Era uma vez”. 

Nessa narrativa, uma mulher permite que um 

contador de estórias entre em sua casa. Ele lhe 

conta uma estória enquanto ela se mantém fas-

cinada. O repertório dele nunca se repete, mas 

para isso “ele precisava se reabastecer de tempos 

em tempos. Que era para reavivar a memória, 



86

angariar palavras, recuperar o entusiasmo, juntar 

experiências, reaquecer o coração” (p. 50). A 

estória que ele conta nessa noite é a sua última 

do estoque. Estando esgotado, ele aceita o seu 

convite para pernoitar. A moça dorme muito 

bem, mas começa a sentir um frio estranho 

durante a noite e principalmente de manhã, 

quando o rapaz entra na cozinha para fazer o 

desjejum:

Não que ele pensasse em revelar seu segredo, 

mas não teve outro jeito.

_ Fui eu quem roubou sua quentura. A estória 

de ontem foi a última que eu tinha guardada. 

Tinha que me recompor e só havia você por 

aqui. Mas agora, tenho que ir. Acho que com 

o que recolhi, já posso contar novas estórias 

(p. 51).

 A moça propõe que ele saia para contar 

suas estórias, mas volte à noite. E assim ele faz 

por alguns dias. A partir daí a perda de caracte-

rísticas ou capacidades passa a ser progressiva:
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O que ela não imaginava é que, para contar 

estórias, não era necessário apenas calor.

Nenhuma narrativa pode ser boa se os fatos 

estiverem fora de ordem, por exemplo.

Foi numa sexta-feira que ela começou a se 

desorganizar. Colocou açúcar no coador, em 

vez de café. Vestiu o pijama antes de entrar 

embaixo do chuveiro. Pior ainda: comeu feijão 

com arroz pela manhã.

A memória ela perdeu quando passaram a dormir 

juntos, na mesma cama, dois dias depois. Não 

se lembrava mais do riachinho onde nadava 

quando criança. Nem do doce de abóbora da 

mãe. Esqueceu-se até do lugar em que aprendeu 

a andar de bicicleta.

Em seguida foi a doçura, que ele tirava direto 

do útero, enquanto faziam amor.

Depois, foi a voz que falhou, e a moça confun-

diu com uma faringite que não se curava com 

antibiótico algum.

As palavras, ele pegou por último. Apanhava 

com a língua, uma por uma, enquanto se bei-

javam (p. 52).
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Então, o amor rouba elementos preciosos 

da vida, mas ainda assim a mulher escolhe 

permanecer nesse relacionamento. Mesmo 

perdendo o calor, a doçura, a memória, a voz 

e até as palavras, ela não repele o contador de 

histórias. Ele, por sua vez, parece agir movido 

por um certo interesse, já que é de tudo o que 

retira da mulher que consegue o material para 

continuar produzindo as estórias que vende 

como mercadorias. Uma assimetria amorosa 

se desenha, então, em que a mulher do conto 

cede tudo o que de valioso possui enquanto o 

homem se aproveita disso para sua atividade 

de contador de estórias.

Dessa forma, o caráter usurpador do amor 

independe de se ter presente o ser amado ou 

não. Há algo na própria natureza do amor que se 

estabelece como um ladrão de coisas preciosas. 

Mas em Sem açúcar o mesmo amor que tanto 

rouba não pode ele mesmo ser roubado. No conto 

“Cleptomania”, uma mulher rouba coisas sem 

muito valor de outras pessoas. Com as coisas, 

também são tiradas características importantes:
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Na primeira vez, por exemplo, foi um par de 

agulhas de tricô. Bem velhas. Entortadas já. 

Roubou da vizinha que morava na casa em 

frente. A mulher nem percebeu. Não andava 

tricotando por aqueles dias. Mas não demorou 

muito a se atrapalhar. Emaranhar os pensa-

mentos. Trocou o nome dos netos. Dormiu 

sem trancar a porta da sala. Esqueceu de reco-

lher as roupas do varal antes da chuva. Deixou 

queimar o feijão que cozinhava tão bem. Os 

filhos cogitaram levá-la ao médico. Pensaram 

que era algum mal da idade (p. 39).

 Apesar dessa cleptomania, a moça é con-

siderada exemplar pelas pessoas com as quais 

convive. Consegue esconder bem esse traço des-

viante, tornando-se alguém acima de qualquer 

suspeita, uma mulher capaz de se tornar uma 

excelente esposa para qualquer homem. Sendo 

assim, ela decide escolher um par para se casar.

O escolhido foi Joaquim, namorado de uma 

colega de trabalho. Preferiu alguém que já fos-
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se comprometido. Assim, poupava esforços, 

sabendo que se tratava de um bom partido. 

Fiel, trabalhador, com um bom salário, de boa 

família. E sem vícios. Não fumava, nem bebia.

Gostava muito da namorada também. Isso 

importava.

Aproveitou um dia, quando a moça foi ao ba-

nheiro. Pegou da bolsa dela uma presilha em 

formato de coração. [...] Não demorou para 

que o moço, sem nem saber por quê, perder 

o interesse na antiga namorada.

Mudou de dona.

Noivaram logo. E o casamento foi uma fes-

tança (p. 41).

O roubo, que, a princípio, parece ter dado 

certo, na verdade, revela-se ineficaz. O casal 

permanece junto, mas é infeliz. A voz narrativa 

justifica isso da seguinte forma: “[é] que amor 

não se rouba” (p. 41). Então, existe uma certa 

passividade nos tormentos do amor. Pode-se 

ser roubado por ele, perder tudo o que se pos-

sui, chegando às raias do desatino. Mas não 
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se pode roubá-lo, não é possível, apenas por 

vontade própria, despertar em alguém o amor 

que se deseja. Fica estabelecida, dessa forma, a 

supremacia do amor, que governa os corações 

das pessoas, às vezes de maneira déspota, sem 

nunca permitir ser governado.

A questão trans

 No conto “Roberta”, a protagonista, no iní-

cio, ainda não é apresentada com esse nome, 

aliás, com nome nenhum, e a narradora ou 

narrador emprega o pronome “ele” e o substan-

tivo “menino” para se referir à personagem. A 

narrativa acompanha a sua trajetória da infância 

à vida adulta, podendo ser talvez dividida em 

três momentos, cujos pontos de maior tensão 

são situações violentas, havendo uma atenua-

ção ou resolução do conflito ao final. Uma das 

características da escrita de Helena, presente 

na coletânea e especificamente nesse conto, é 

o retrato de situações em que o cotidiano e o 

insólito se mesclam, criando a sensação de que 
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algo bastante familiar está sendo examinado 

por uma nova óptica.

 Naquele que seria o primeiro momento 

da narrativa, exatamente o referente à infância, 

a/o protagonista já aparece como uma crian-

ça que não corresponde aos papéis de gênero 

normatizados em sua sociedade, desde cedo 

impostos aos seus membros. Contudo a palavra 

“gênero” não surge no texto, sendo obliterada 

talvez pela atmosfera do insólito, que, nesse 

caso, se refere ao poder de dar forma às coisas 

apenas por desenhá-las. Roberta, que, como já 

foi dito, ainda não tinha esse nome, desenha 

a princípio objetos que lhe são negados pela 

mãe e que se referem a itens da indumentária 

tradicionalmente considerada feminina: saias, 

vestidos, tiaras, pulseiras, anéis e sapatos de 

salto alto. A mãe julga por bem não lhe dar 

esses presentes porque “as pessoas de lá não 

estavam habituadas a essas indefinições. Para 

eles, homem era homem; mulher, mulher”.

 Mesmo na infância, a situação da/do 

protagonista já envolve algumas situações de 



92 93

violência. A primeira violência encontra-se 

nessa negação da mãe e principalmente na 

não aceitação da sociedade de que a criança 

seja o que ela de fato é e vista o que gosta. 

Está na imposição de delimitações rígidas de 

vestimenta e comportamento para mulheres 

e homens, algo bastante artificial em vista da 

imensa diversidade presente nas pessoas. A se-

gunda violência consiste nos xingamentos que 

passa a ouvir em virtude de ser quem é, como 

“bichona”, por exemplo. Um homem que assume 

adereços e gestos femininos é frequentemen-

te ridicularizado pelos outros homens que se 

mantêm atados ao padrão de comportamento 

masculino, sendo visto como alguém que desiste 

de uma posição de privilégio para se nivelar 

ao patamar inferior reservado às mulheres e a 

tudo que é feminino na sociedade. Dessa forma, 

o enfoque na violência como uma experiência 

familiar das crianças dessa condição revela o 

quanto isso está naturalizado, o quanto esses 

episódios são corriqueiros no dia a dia das 

comunidades contemporâneas. O modo que 



94

a/o protagonista encontra de superar ou resistir 

à violência é continuar desenhando.

 O segundo momento é o da adolescência, 

em que Roberta passa da simples criação de 

objetos para a recriação de si mesma, redese-

nhando a própria aparência e tornando-a mais 

“feminina”. Esse ato parece estar relacionado à 

quebra da vidraça da casa por cinco pedradas, 

ou seja, houve uma escalada da violência, dos 

insultos verbais para a atitude de destruição 

de um objeto próximo à/ao protagonista. A 

partir da percepção de que poderia consertar 

a vidraça apenas com durex, Roberta começa a 

intensificar a transformação do próprio corpo, 

com massinha de modelar, canetas coloridas e 

tesoura sem ponta. Tal metamorfose equipara-

-se àquela que muitas vezes é realizada pelas 

pessoas transgêneras, com o uso de hormônios 

e cirurgias, para adequar o corpo à identidade 

de gênero subjetiva. É nesse momento inclusive 

que a personagem recebe, por fim, um nome de 

mulher, e o pronome empregado na narrativa 

passa a ser “ela”.
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 A “ousadia” de Roberta parece despertar 

ainda mais a fúria dos membros da comunidade, 

uma vez que dois homens invadem a sua casa 

depois disso. Finalmente, a violência alcança o 

seu corpo, bem aquele que havia transforma-

do. Os homens a violentam com um cabo de 

vassoura, dilacerando suas entranhas. O fato 

de assumir a forma feminina parece ser lido 

pelos agressores como uma licença para atingi-la 

com a violência do estupro, tradicionalmen-

te perpetrada contra as mulheres. Roberta é 

igualada às mulheres cisgêneras, mas apenas 

como um alvo da misoginia. Tornar-se uma 

mulher significa também tornar-se uma vítima 

potencial de violência sexual. Os ferimentos 

infligidos a Roberta são muito graves, e, se a 

narrativa se desse apenas no nível do cotidiano, 

provavelmente causariam a sua morte. Mas ela 

não morre, mais uma vez se salvando por meio 

do insólito: “[d]a dor, foi impossível se livrar, 

mas conseguiu remendar os cortes com cola 

branca e tirar as manchas dos hematomas com 

aguarrás”.
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A terceira parte do conto se inicia com a 

mudança de cidade da personagem. Longe da 

comunidade que a desprezava e violentava, ela 

parece estar melhor. Constrói sua casa com uma 

série de materiais mais comuns em trabalhos 

escolares: cartolina, argila, papel crepom, tinta 

guache. No terreno do cotidiano, esses mate-

riais não servem para erigir uma construção 

em virtude de sua evidente fragilidade. Mas na 

região do insólito, constroem o abrigo seguro 

que Roberta tanto precisa, inclusive para ser mãe.

 Nessa parte, não há situações violentas, a 

não ser talvez pela maledicência das pessoas, 

que dizem que o bebê que Roberta cria a partir 

de massinha de modelar e lã é, na verdade, um 

enjeitado. A narradora ou narrador se posicio-

na em relação aos boatos, afirmando ser tudo 

uma “bobagem”. Não importa se Roberta criou 

mesmo a criança ou se a adotou depois de ela 

ter sido abandonada, pois as duas coisas são 

verdadeiras, considerando-se as duas camadas 

narrativas, o insólito e o cotidiano. De fato, o 

importante é a beleza da criança e o fato de 
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que ela parece significar o desabrochar de uma 

nova vida, assim como uma rosa que se abre 

depois da chuva.
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Celebração do devir em Luciene 
Carvalho: Revista Pixé, edição 
especial de outubro de 2020

Em coautoria com

Maria.Elizabete.Nascimento.de.Oliveira

A edição especial da Revista Pixé de outubro 

de 2020 homenageia a poeta Luciene Carvalho 

em seus vinte e cinco anos de carreira. Como 

ressalta Eduardo Mahon, no editorial da revista, 

“trata-se de um encontro [...] com o passado 

ancestral que, obviamente, é negro e periférico”. 

Mas, sobretudo, são poemas que se constroem 

como “cosmo-imagens do mundo, conexão e 

heterogeneidade em que um ponto se conecta a 

outro em linhas de fugas e intensidades, consis-

tências e fluidez”, como assinala a pesquisadora 

Olga Castrillon Mendes mais à frente. Essa in-

terconexão dialoga com o rizoma de Deleuze 

e Guattari (1995), que ressaltam a complexa 
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relação do ser e suas redes que o (de)formam 

na necessária e processual busca do devir.

 Entre os diversos aspectos existentes na 

poesia de Carvalho, os poemas selecionados para 

compor a revista centram-se em três motes que se 

fundem: a criação poética, a identidade feminina 

e a ancestralidade/memória, que agem como 

redes constitutivas do ser. Assim, é necessário 

pensar em solidariedade, em respeito pelo lu-

gar da outra, que jamais será ocupado por nós 

porque demanda singularidades, historicidades 

que necessitam de experiências e vivências que 

são particulares. Porém, pode ser lido por meio 

de uma interação de com-vivência.

 Carvalho, em seus poemas, nos conduz a 

conhecer um eu poemático que recupera sua 

identidade calcada na genealogia de suas an-

tepassadas.

Nasci na janela do mundo

Meio que de lado

meio que de esguelha

Última filha do meu pai
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Única filha da minha mãe

Sem irmãos, só meios-irmãos...

Casar? No papel, uma só vez,

No mais, casei todas as vezes que pude.

Cedo fui órfã de pai,

Não fiz filhos, nem abortos,

Neta de devota de São Benedito,

Bisneta de parteira,

Filha de Virgínia Conceição,

Fiz versos, virei poeta

Moro em Cuiabá, no Porto

E Porto é meu coração.

(p. 8)

 O autorretrato desenhado pela poeta se 

reconhece em sua linhagem, sobretudo matrili-

near, mas também no enraizamento geográfico 

no bairro cuiabano do Porto, que, mais do que 

local de moradia, é sentido como o seu próprio 

coração. Sendo ligada a essa sequência de ma-

triarcas, a voz poética revela aquilo que, nesse 

sistema, pode ser visto como fraqueza: “Não 

fiz filhos, nem abortos”. Porém, a infertilidade 
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física é contrabalanceada pela fertilidade literá-

ria: “Fiz versos, virei poeta”. Se a continuidade 

nas descendentes foi interrompida, ela se impõe 

ainda mais sólida por meio da poesia.

Faço verso

porque disseram

que é pra isso que presto,

Não sei

se levo isso

como elogio,

como desclassificação

como recado.

Faço verso

porque quando não dou conta

do resto das coisas do mundo

dou conta

de – com minhas mãos –

ir arranjando as palavras

(p. 10)

 Para aquela que se viu deslocada dentro 

de regulações familiares, a poesia pode ser uma 
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acusação de desclassificação, de não conformi-

dade. Mas também pode ser sentida como uma 

libertação da ordem imposta. Não dar conta 

das coisas do mundo como elas são abre as 

possibilidades para arranjar novas realidades 

através da escrita.

O fazer poético de Carvalho fortalece a 

busca pela/na experiência sensível da quebra 

de algemas impostas pelas convenções sociais, 

que sempre privilegiaram algumas pessoas em 

detrimento de outras. A sua criação é corpo-voz, 

que grita silêncios e mordaças de um tempo 

que precisa ser superado, como destaca Jaci-

naila Louriana: “Leva e lava-nos ao permitir 

um passeio por toda a extensão do navio e 

finalmente libertos brindamos fora dos porões 

e algemas malditas”.

Sou crisálida

Já tive vida anterior

E realizo síntese

Voltei aos meus genes

Levando minhas vivências



102 103

Tenho nova etapa pela frente

Um futuro diferente

Portanto,

É preciso cuidado

Sou crisálida

Ainda frágil, sonho e voo

Recolhida em mim

Em busca e transformação.

(p. 28).

 A transformação não se completou, uma 

vez que a voz poética ainda se sente crisálida, 

em recolhimento, às vésperas da criação de um 

futuro diferente. Porém, a superação já se adi-

vinha na realização de sínteses entre o passado 

de opressão e o presente de conscientização. 

Mesmo que a atualidade ainda não permita a 

plenitude, celebra-se a capacidade incansável 

de se refazer.

Mas eu insisto em seguir mutante;

não é pelo mundo que eu sigo adiante,

é pra desvendar o inédito
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em mim,

nas coisas,

nos lugares

(p. 47)

A poeta vê como sua a missão de desvendar 

o inédito em todas as coisas, sobretudo naquilo 

que está relacionado à condição feminina. A 

mulher que está envelhecendo, mas que não é 

ainda idosa, passa, principalmente a partir do 

livro Dona (2018), a ser o foco de sua aborda-

gem poética.

Disseram que na idade em que estou

as pessoas começam a envelhecer;

mas esse negócio de envelhecer

é novo para mim.

Ainda não me acostumei

com o status de senhora

que levarei comigo

pela vida afora.

Vou buscando me ajeitar no tempo,

Vivendo o agora
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buscando algum armistício

com tudo o que sou;

atenta ao que passo,

não ao que passou.

(p. 37).

 Ajeitar-se no tempo e prestar mais atenção 

ao que passa e não ao que passou, aproveitar 

os momentos de transformação, dar sentido 

ao eterno devir do corpo, da personalidade, da 

vida. São esses os atos plasmados como impor-

tantes na poética de Carvalho, tornando sua 

poesia reflexiva a partir da dor, mas também 

celebratória da vida.

 Isso se combina com a arte visual de Paulo 

Sayeg, convidado para ilustrar a edição. Com 

traços leves e cores vibrantes, as imagens dia-

logam com os poemas, deixando-os ainda mais 

fluídos, como pássaros que cantam a clausura 

de seres em liberdade e voam pelas/nas páginas 

marcantes dessa cuidadosa e bonita edição. O 

passeio, assim, toma ares diferentes, apresen-

ta uma voz poética multifacetada, com episó-
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dios cotidianos que se abrem ao diálogo com 

a outra, com respeito aos lugares e às vivências 

outras porque capaz de aceitar sua condição 

e, aceitando-se, é sabedora do seu poder de 

dessacralização. A poesia não pode estar fadada 

apenas à denúncia, mas também necessita es-

tar empoderada de leveza, de sentidos, de arte, 

mesmo sendo também palco de disputas, de 

conflitos e lutas de classes, ainda, infelizmente, 

existentes na sociedade contemporânea.

 Tal edição especial da Revista Pixé nos 

brinda com a poesia como caleidoscópio, um 

caminho que pode nos conduzir à luta ética 

pela construção de outra sociedade. Ir à luta 

consiste justamente em viver as diferenças na rede 

complexa do cotidiano, na procura incansável 

por travessias possíveis, com responsabilidade 

e compromisso ético. O poema precisa chegar 

a nós, tomar posse de nós, nos incorporar, nos 

deixar em estado de árvore, como diria o po-

eta Manoel de Barros, com raízes e asas, mais 

plenas de “verdades”.
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Sororidade e quebra de 
estereótipos em Contos de Yõnu 
de Raquel Almeida

Em Contos de Yõnu (2019), Raquel Almeida 

apresenta uma galeria de mulheres comuns vi-

vendo situações cotidianas em algumas cidades 

brasileiras. No entanto, é justamente nisso que 

parece residir a novidade do livro. São perfis 

de personagens que nem sempre encontraram 

expressão na literatura mainstream. A mulher 

comum, termo que se refere, na verdade, a mi-

lhões de indivíduos únicos que se localizam 

no amplo território do que se denominou de 

subalternidade, certamente não ocupou, na his-

tória dos estudos literários, o mesmo espaço 

que os homens brancos de classe média ou 

alta. É quase como se ela não pudesse ser vista 

como protagonista, como se suas histórias não 

tivessem interesse literário.

 O Grupo de Estudos em Literatura Brasi-
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leira Contemporânea da Universidade de Bra-

sília, sob a coordenação da professora Regina 

Dalcastagnè, desenvolveu um estudo em que 

foram analisados 692 romances escritos por 

383 autores em três períodos distintos: de 1965 

a 1979, de 1990 a 2004 e de 2005 a 2014. O 

escopo se restringiu aos romances publicados 

por três grandes editoras comerciais: Record, 

Companhia das Letras e Rocco, indicadas por 

especialistas na área como as mais importantes 

no mercado editorial brasileiro.

 A conclusão a que se chegou foi a de que, 

mesmo nessa grande extensão de tempo, o 

perfil do autor típico brasileiro e de suas per-

sonagens manteve-se praticamente inalterado. 

Considerando-se apenas a última década estu-

dada (2005-2014), 70% dos autores e mais de 

50% das personagens eram de homens brancos.

 O livro de Almeida é uma coletânea de 

contos e não um romance. Porém, não parece 

despropositado relacioná-lo a esse contexto. 

Além disso, a mulher comum representada por 

ela é principalmente uma mulher negra. A in-
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terseccionalidade entre gênero e raça empres-

ta uma complexidade ainda maior à exclusão 

no palco da literatura. A própria Dalcastagnè 

(2018, s/p) chama a atenção para a diminuta 

presença de autoria negra na amostra coletada 

pelo estudo:

Se olharmos para o primeiro período, de 

1965/1979 a 1990/2004, há uma evolução signi-

ficativa, por exemplo, no número de mulheres 

publicando. Mas é impressionante como há 

uma barreira para a questão da autoria negra. 

E não é que não haja produção – embora au-

tores negros produzam mais contos, crônicas e 

poesia do que romance –, mas ainda assim há 

uma ausência muito gritante, tanto em relação 

à autoria como em relação às personagens.

 Diante desse cenário, a relevância de narra-

tivas como as de Almeida torna-se ainda maior. 

Todo um campo de resistência se forma em obras 

publicadas por editoras independentes ou em 

edições bancadas pelos próprios autores. Contos 
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de Yõnu ostenta o selo do Sarau Elo da Corrente, 

um coletivo literário que atua, desde 2007, em 

Pirituba, periferia de São Paulo, estimulando 

e promovendo a literatura de autoria negra. O 

resultado é a insurgência de novas perspectivas 

nas narrativas literárias, demandando atenção 

por parte da crítica.

 É inegável que as personagens de Almei-

da vêm da classe trabalhadora. Porém, há um 

elemento característico. Elas têm ocupações 

urbanas, contemporâneas, ainda subalternas, 

mas em grande parte já deslocadas do ambiente 

doméstico. São moças e senhoras que trabalham 

em lojas, escritórios, bares. É possível que tenha 

havido, por parte da autora, a intencionalidade 

de explorar outras possibilidades de atuação 

para a personagem negra, escapando dos papéis 

de empregadas domésticas a que muitas vezes 

elas ficaram relegadas, quando retratadas pela 

literatura canônica.

 Tomando o conto “Amondi” como para-

digmático dessa realidade, podemos examinar a 

interação entre as duas personagens que ocupam 
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o papel de protagonistas. Entre a moça sem nome 

que está tomando um porre de bombeirinho 

no bar da Loira e a proprietária do estabeleci-

mento, há aproximações e distanciamentos. A 

princípio não sabemos o motivo para a busca 

pela embriaguez da primeira.

Quis apagar, ficar vagando pelas ruas, se sen-

tia um lixo, sem credibilidade, tudo que fizera 

tinha sido em vão, não teve dó de si mesma. 

Depois de três copos de bombeirinho, emendou 

no famoso “se me dão”, tudo que aparecia no 

boteco ela mandava para dentro do corpo que 

julgava indigno (p. 23).

 Poderia ser um caso de desilusão amorosa? 

Quase imediatamente pensamos nessa possi-

bilidade, como se não houvesse outro motivo 

plausível para uma mulher se embebedar num 

boteco. A impressão parece ser confirmada pela 

fala da Loira, que também ignora as razões 

da freguesa e tece relações com a sua própria 

trajetória.
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Calma moça, a bebida não vai acabar, pelo 

menos hoje não! Já fiz isso uma vez quando vi 

um caso meu com família, tavam todos, mu-

lher, os quatro filhos, papagaio e cachorro, ele 

olhou pra minha cara e me ignorou, acredita? 

[...] É, eu saí do estacionamento do shopping 

chorando, ah, mas eu era novinha assim, igual 

essa daí, parei no primeiro boteco, bebi, bebi e 

dei pro cara mais asqueroso que tinha no bar, 

daí em diante virei puta (p. 24).

 A carreira na prostituição de Loira, no en-

tanto, ficou para trás. Agora, aos sessenta anos, ela 

é a única dona de bar da vizinhança, gerindo-o 

sozinha. Apesar de poder haver a expectativa 

de que o destino da moça embriagada espelhe 

o de Loira, conforme o conto avança, outros 

desenvolvimentos conduzem para um desfecho 

diferente. O principal aspecto é a sororidade 

com que Loira acolhe a garota, protegendo-a 

de qualquer assédio e levando-a para sua casa 

para passar a noite.

 Na manhã seguinte, por meio do emprego 
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do discurso indireto livre, ficamos sabendo dos 

motivos que a levaram a tal descontrole:

De quem era aquela cama? Sentou e se enco-

lheu, começou a ouvir as vozes da audiência, 

cada palavra que lembrava a golpeava feito 

faca, pensou que deveria ter seguido o con-

selho da colega de trabalho que a alertou que 

seria perda de tempo, que o processo, além 

de demorado, era perigoso, já que seu chefe 

poderia persegui-la, ameaçá-la, além de perder 

o emprego (p. 30).

O drama da moça é o mesmo de muitas 

trabalhadoras da atualidade em escritórios, 

lojas e fábricas: o assédio sexual por parte dos 

empregadores. A autora quebra a expectativa, 

construída pela leitura anterior de narrativas 

estereotipadas, nas quais apenas razões amorosas 

levariam uma mulher a beber até a inconsci-

ência. Interrompe-se ainda a noção de que não 

pode haver aliança entre uma ex-prostituta e 

uma jovem trabalhadora que também cursa a 
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faculdade. Uma visão determinista, que insiste 

em esperar que alguém que passou pela expe-

riência de ter sido cafetinada vá fazer o mesmo 

com uma novata, é simplesmente minada.

 Mais importante do que isso, implode-se o 

racismo estrutural, que pressupõe que o destino 

de uma moça negra pobre não possa ser outro 

além da marginalização e que uma prostituta 

negra não possa ter outro desfecho na velhice 

que não as ruas e a decadência. Ao final do 

conto, a jovem, após ter recebido o apoio de 

Loira e também de sua avó, está pronta para 

buscar um novo emprego e superar o ocorrido. 

E Loira segue cuidando dignamente de seu bar.

 Nas demais narrativas, essa abertura de 

possibilidades para a mulher negra se confir-

ma. Em “Ijaba”, ela descobre que pode buscar 

o prazer sozinha, sem ter que esperar que ele 

lhe seja dado por um parceiro decepcionante. 

Em “Zarina”, a moça observada no ônibus pela 

narradora deixa cair da bolsa o crachá, que 

mostra “que tinha um emprego nem tão ruim” 

(p. 48). Em “Minkah”, a protagonista descobre 
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um meio de se livrar dos abusos que sofria do 

cunhado, escapando definitivamente do papel 

de vítima. Em “Latasha”, ainda que o relacio-

namento amoroso seja retratado de forma re-

alista, com todas as decepções que podem dele 

advir, a expectativa de que a personagem esteja 

presa a um homem conscientemente abusador 

também é interrompida.

 Em “Sela”, talvez a narrativa mais impres-

sionante do conjunto, a protagonista é chamada 

de Dona da rua, sendo na verdade, dona da 

boca de fumo da localidade. Apesar de estar 

ligada ao crime, ela assume uma posição de 

justiceira na comunidade, principalmente pu-

nindo os homens que são violentos com suas 

mulheres. E impõe seu poder sobre os outros 

homens, seus comandados. Ao final, é mais 

uma vez a sororidade que vai alterar o destino 

da coletividade:

Ela pensava que precisava ampliar sua equipe, 

ainda estava cansada por ter arrastado o cara 

pela rua, ela sabia que tinha feito um favor, 
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era sua certeza, antes ele do que eu, e se sentia 

honrada por manter aquela vila em ordem, só 

ela matava ali e só morriam homens, não tinha 

a ver com ideologias, ela sabia a sua força e a 

usava. Ela queria agora guardas mulheres, e 

como ela havia passado pelo vale da sombra 

da morte por conta de um homem, ela tinha 

certeza que a mulher do cara que estava morto 

aceitaria participar no seu grupo. Era um bom 

dia pra pensar mudanças e ampliações nos seus 

negócios, e foi sorrindo e cantarolando e em 

seus planos, um segundo de paz (pp. 86-87).

Contos de Yõnu é um livro que merece ser 

lido porque traz, para o foco da literatura, narra-

tivas e personagens que não podem mais passar 

ignoradas. As mulheres negras são vistas, na 

obra, como sujeitos de sua própria história, 

tendo nas mãos as rédeas de suas vidas. Mes-

mo que o machismo e o racismo estruturais 

ainda ofereçam sérios obstáculos à sua plena 

realização como indivíduos, esses pilares de 

dominação estão sendo rompidos pela força 
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das personagens. Além disso, trata-se de uma 

prosa ágil, enxuta, contundente e determinada 

a quebrar estereótipos raciais e de gênero.
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Um retrato necessário do Brasil 
em O indizível sentido do amor 
de Rosângela Vieira Rocha

O indizível sentido do amor (2017) de Ro-

sângela Vieira Rocha se inicia com uma epígrafe 

de Marguerite Duras (apud ROCHA, 2017, p. 

11): “Parecia que o amava com um amor eterno 

e nada de novo podia acontecer a esse amor. 

Eu me havia esquecido da morte”. Dedicado à 

memória de José Antônio Simões Filho, mari-

do falecido da autora, o livro costura diversos 

momentos dos aproximadamente quarenta 

anos de convivência do casal. Mas não se tra-

ta apenas de uma elegia pessoal. Na verdade, 

Rocha também discute questões significativas 

da história do país, investigando as lacunas 

existentes em torno das narrativas a respeito da 

ditadura civil-militar, ocorrida de 1964 a 1985.

 José, como é chamado pela companheira 

de uma vida, teve uma atuação na militância 



120

política de esquerda e esteve preso, na Ilha Gran-

de, por cerca de um ano em 1970. Durante seu 

período de detenção, recebeu inúmeras sessões 

de tortura, como ocorria comumente com os 

presos políticos. Apesar da grande intimida-

de presente no relacionamento entre ele e a 

mulher, José nunca narrou com detalhes tal 

experiência para ela. Uma ou outra frase foi 

dita sobre isso ao longo dos anos, entremeada 

por imensos silêncios. Após sua morte, Rocha 

tenta construir um mosaico com os fragmentos 

ouvidos, buscando ainda depoimentos de outras 

pessoas e informações em fontes documentais.

 Quando se conhecem, Rocha, com dezeno-

ve anos, e José, com vinte e cinco, o assunto é 

rapidamente trazido à baila: “Dois gins tônicas 

depois ele me contou que tinha saído da cadeia. 

Cadeia, perguntei? Mas cadeia por quê? […] 

Ainda posso escutar o som da sua risada. É uma 

longa história, que só vou contar aos poucos” 

(p. 56). Mas José sempre foi parcimonioso ao 

mencionar seu passado, não apenas para a esposa, 

mas para toda a família. Rocha lamenta, por 
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exemplo, que ele jamais tenha dividido com as 

sobrinhas o que realmente enfrentou naquele 

período: “Legados espirituais são relevantes, 

sobretudo quando possuem conteúdo histórico. 

O gesto representaria, também, uma maneira 

de entrar numa sintonia mais profunda com 

elas” (p. 182).

 Em seu livro, Rocha segue na contramão do 

silenciamento, que, em grande parte, também é 

praticado pela nação como um todo em relação a 

esses episódios e suas consequências. A ideia que 

a move parece ser a de que apenas as narrativas 

podem auxiliar na elaboração do sofrimento. A 

saúde de José, por exemplo, foi bastante marcada 

pelas técnicas cruéis de tortura empregadas em 

seus interrogatórios. Se as palavras não foram 

suficientemente pronunciadas, o corpo pareceu 

gritar e explicitar sua história, revelando desde 

ligamentos rompidos até a doença sistêmica e 

autoimune que o atingiu na maturidade, passando 

ainda pela infertilidade causada por sucessivos 

choques nos genitais. Rocha discute inclusive 

os traumas não tão visíveis, aqueles soterrados 



122

por camadas e mais camadas de abafamento: “O 

que nunca deixarei de lamentar é o fato de você 

não ter podido usar o seu potencial naquilo que 

realmente o interessava. […] Sei que teve ótimo 

desempenho como analista de sistemas, mas a 

informática é técnica demais para que pudesse 

se expandir. Era pouco para você, que poderia 

ter ido muito além, em outro contexto” (p. 187).

 Nesse sentido, o Brasil pode ter sacrificado 

uma geração inteira de talentos. Muitas das 

pessoas assassinadas pelos aparatos de repressão 

da ditadura provavelmente fazem falta na atua-

lidade, neste presente de tanta apatia e falta de 

conscientização política. Afinal, foram abatidos 

principalmente os mais inconformados com as 

desigualdades e injustiças sociais sistêmicas do 

país, aqueles que tentaram, mesmo diante de 

situações as mais adversas, mudar tal cenário 

sombrio. Mesmo quem sobreviveu pode ter 

sido embotado de certa forma, diminuído em 

suas potencialidades, exatamente como Rocha 

acredita ter acontecido com José. São efeitos 

desastrosos, sentidos em trajetórias individuais 
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e coletivas, que talvez apenas a literatura dê 

conta agora de mensurar.

 Toda a reconstrução efetuada por Rocha, 

em O indizível sentido do amor, é, como não 

podia deixar de ser, essencialmente um procedi-

mento literário. Diversas camadas temporais se 

entrecruzam, alternando fragmentos narrativos, 

sem ordem cronológica, dos muitos períodos 

vivenciados: o namoro ainda na graduação, a 

convivência como um jovem casal de pós-gra-

duandos no alojamento de uma universidade, 

a época em Salvador, viagens, a internação de 

José, as reflexões de Rocha após a morte do 

marido. É uma espécie de autobiografia com 

uma narradora-testemunha, em que o principal 

é narrar como a existência de outrem marcou 

essa voz narrativa em primeira pessoa, numa 

busca incessante de compreender o que nunca 

foi dito. Também é uma biografia não autorizada 

ou quase envergonhada, já que José talvez não 

aprovasse tamanha exposição: “Tente não me 

julgar com severidade por querer desvendar 

postumamente certos segredos tão bem guar-
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dados. Quanto a estes, admita que foi avaro, 

mas entendo essa avareza como uma maneira 

de me poupar e de se poupar” (p. 188). Nes-

ses momentos, José assume a posição de um 

narratário silencioso, a quem a narradora se 

explica e tenta perscrutar.

 Mas o livro é acima de tudo um romance, 

não apenas porque qualquer reconstrução nar-

rativa da realidade sempre envolverá grandes 

parcelas de ficcionalização, mas principalmente 

porque Rocha lança mão de expedientes que 

são típicos desse gênero literário. Por exem-

plo, o capítulo dedicado à mãe de José, em seu 

fragmento inicial, traz a personagem falando 

na primeira pessoa, sem intermediação da nar-

radora predominante no restante da trama. O 

efeito obtido é a intensificação da angústia de 

uma mãe que ainda não sabe que o filho está 

preso, mas que já pressente de alguma forma 

a situação. O capítulo que narra o instante da 

prisão de José, ocorrida numa modesta pensão 

de favela, também é bastante notável.

 Rocha escolhe posicionar o foco sobre a 
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dona do estabelecimento, Dona Rita, e não sobre 

o real protagonista do evento. A impressão que 

se tem é a de que toda a secção se assemelha 

a um conto, inserido na narrativa maior, mas 

autônomo de certa forma, coerente, com co-

meço, meio e fim em si mesmo. Concentrar a 

ação em Dona Rita revela ainda o tamanho do 

desconhecimento das pessoas comuns, da maior 

parte das classes populares, a respeito do que se 

passava no país. Dona Rita não consegue com-

preender como um rapaz tão educado, simpático 

e trabalhador como Luís (um dos codinomes 

que José utilizava) pode ser procurado – e de 

maneira tão violenta – pela polícia. A hipótese 

mais provável aventada posteriormente pelos 

vizinhos é a de que ele fosse um traficante. 

Nem passa pela cabeça dela e de seus amigos 

que o que os policiais chamam de “terrorista” 

seja simplesmente um opositor do governo, um 

defensor da democracia e dos trabalhadores. 

Apesar dessa profunda ingenuidade, os agen-

tes do estado não poupam a dona da pensão, 

insultando-a, ameaçando-a e destruindo seus 
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pertences até conseguirem botar a mão em seu 

verdadeiro alvo.

 O indizível sentido do amor é, dessa forma, 

um retrato necessário do Brasil, de um Brasil 

que, em grande parte, não se enxerga e não se 

conhece. E isso não é verdadeiro apenas para o 

período de atuação política de José, mas para 

o presente também. A consciência do brasilei-

ro médio ainda é bastante identificada com o 

ponto de vista da elite, da classe de senhores 

brancos e ricos, que até hoje mandam no país 

e exploram sua população mais pobre. Muitas 

vezes aqueles que lutam contra esse estado de 

coisas não são reconhecidos por seu próprio 

povo. Narrar incansavelmente essas histórias, 

sobretudo daqueles rebeldes que acabaram pas-

sando despercebidos nas narrativas oficiais, é 

um antídoto que a literatura pode oferecer. Num 

momento em que a democracia, conquistada 

depois de mais de vinte anos de autoritarismo, 

vem sendo sistematicamente golpeada, nada 

parece ser mais acertado e urgente.

 A narrativa é o oposto da morte. Aquilo que 
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foi narrado permanece vivo, mesmo depois da 

destruição dos corpos dos envolvidos, seja pela 

ação do tempo ou de seus algozes. A sobrevivência 

das narrativas é importante porque o futuro 

está sempre, de alguma forma, embrenhado no 

passado. Quando um acontecimento passado 

não foi suficientemente elaborado, examinado 

por diversos pontos de vista, as chances para 

que se repita são muito grandes. Ou uma úni-

ca narrativa pode prevalecer, soterrando pers-

pectivas divergentes, que seriam fundamentais 

para compor um quadro mais amplo do que 

se passou. A literatura pode proporcionar essa 

multiplicidade de narrativas que restabelecem 

a complexidade dos eventos. Basta que, para 

isso, seus autores sejam corajosos e desafiem 

os silenciamentos, assim como faz Rocha nesse 

livro tão imprescindível.
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Paulo: Editora Patuá, 2017.
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Xibio de Luiz Renato Souza 
Pinto: um romance 
transestadual de fluxos

Irene é a principal narradora de Xibio (2018), 

terceiro romance da carreira de Luiz Renato 

Souza Pinto, escritor nascido no Paraná, mas 

radicado na capital mato-grossense. Nada po-

dia ser mais apropriado numa narrativa que 

leva esse título, afinal um dos significados da 

palavra “xibio” é vulva. Contudo, outros quatro 

narradores menos importantes se apresentam 

igualmente ao leitor, todos de nome Sebastião. 

E, como também se usa esse termo para se re-

ferir ao diamante de pouco valor no universo 

dos garimpos, dois deles advêm das classes 

populares e de localidades fora dos grandes 

centros do país. A outra dupla corresponde 

a personagens históricas que acabaram tendo 

uma importância mítica ou religiosa na cultura 

popular brasileira.
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 Sem acontecer num espaço fixo, Xibio é, antes 

de tudo, um romance transestadual, composto 

por incessantes fluxos de pessoas por vários 

estados, algo que combina com a trajetória de 

seu autor. Talvez por isso sejam tão recorrentes 

as imagens relativas à água. São os grandes rios 

que funcionam como as artérias desse imenso 

organismo que é o Brasil, irrigando territórios 

diferentes e permitindo o deslocamento de po-

pulações e mercadorias entre eles. Menções ao 

Velho Chico, Araguaia e Capibaribe espalham-se 

pelas páginas do romance, emergindo e submer-

gindo aqui e ali, bem ao sabor das correntes, 

ora desenhando, ora apagando os cenários em 

que a história se passa.

 O movimento da água também se adivi-

nha no fluxo de consciência, que é o modo 

narrativo predominante, diluindo e difundin-

do as reflexões dos personagens e também as 

suas localizações nesses espaços. Irene navega 

entre seu passado em Londrina, quando co-

nheceu o ex-marido Pedro na universidade, e 

seu presente como uma mulher de cinquenta 
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anos num local indeterminado, passando por 

lugares que visitou e que a marcaram, como 

Juazeiro do Norte, Ouricuri, Barra do Garças, 

Balisa, São Luís. Numa espécie de sonho ou 

delírio, ela também mescla a experiência como 

tripulante de um navio de turismo com uma 

visão mítica e fúnebre: “[e] a face oculta de 

Caronte a possuir com fúria um dos remos. 

[…] Gordos burgueses deixando-se evaporar 

na sauna seca do navio preparado para sair. 

Dois sacos de batata me esperam. Pego da faca 

e começo a descascar” (p. 22).

 A presença de Caronte se justifica pela 

ausência de Pedro no presente de Irene, uma 

vez que ele foi brutalmente assassinado num 

momento em que o casal já estava separado 

há vários anos. Assim, a viagem de Irene por 

suas impressões e reminiscências também é 

a sua jornada pelo luto. Pedro é o narrador 

do romance anterior de Souza Pinto, Flor do 

Ingá (2014), que, como Matrinchã do Teles Pires 

(1998) e Xibio, integra uma trilogia elaborada 

inicialmente para tratar da ocupação de Mato 
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Grosso por sulistas, sobretudo paranaenses. Em 

Xibio, a voz narrativa principal continua sendo 

a de uma paranaense, porém, o escopo espa-

cial, como vimos, se alarga para incluir outros 

estados e regiões.

 A circunstância da morte de Pedro, ocor-

rida em 10 de março de 2015, é descrita prati-

camente num tom jornalístico, pois foi pelos 

jornais que Irene teve conhecimento dela: “[n]

o alto do morro que leva à Igreja de Bom Jesus 

podia se perceber gotas de sangue espaçadas 

e lá de cima, ao lado do sino da igreja […] 

encontrava-se o corpo estendido de cabeça pra 

baixo, crucificado […] com uma marca no lado 

direito do rosto e o ventre perfurado” (p. 44). 

A narradora viaja para Goiás, na tentativa de 

colher mais detalhes sobre esse assassinato. 

Alguns motivos chegam a ser aventados: “[a]s 

pessoas da cidade falam que fora confundido 

com um homossexual acusado de roubo, fur-

to ou coisa parecida” (p. 45). Mas, em grande 

parte, o ato cruel permanece um mistério para 

Irene e também para os leitores.
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 O par composto por Irene e Pedro espelha 

o casal Sebastião e Irene, o santo e a mulher que 

o salvou depois de ele ter sido atingido pelas 

flechas dos soldados romanos. E é justamente 

São Sebastião o primeiro dos narradores se-

cundários a aparecer depois da narração inicial 

de Irene. É dele também a voz narrativa que 

encerra a última sequência do livro. As sevícias 

infligidas a Pedro antes de morrer se assemelham 

àquelas sofridas pelo santo. E, como Pedro, que 

era um progressista e defensor de movimen-

tos sociais como o MST (teria sido essa, na 

verdade, a razão de sua morte?), Sebastião se 

posicionou contra a maior potência política 

de seu tempo, o Império Romano, e foi “[a]

batido pela força de um poder monocrático 

que não pode mais se manifestar nas relações 

humanas” (p. 25). Em comum ainda, os dois 

homens têm as mulheres de nome Irene, com 

a diferença de que a de Sebastião conseguiu 

livrá-lo, ainda que temporariamente, da morte, 

e a de Pedro, não.

 Os outros Sebastiões do romance são o rei 



132 133

de Portugal desaparecido durante a Batalha de 

Alcácer-Quibir no Marrocos, um barqueiro do 

Rio Araguaia a levar encomendas entre suas 

margens e um velho garimpeiro de origem ma-

ranhense em Goiás. Esse último narrador explica 

sua sina da seguinte maneira: “tenho na bateia 

que agora olho o meu oráculo, santuário, ganha 

pão. Nunca passei de um xibiu em minhas noites 

de busca incessante, mas criei meus filhos todos 

com essa ninharia” (p. 99). Dessa forma, existe 

uma escolha deliberada por centrar a narrativa 

nos pequenos, naquelas figuras muitas vezes 

esquecidas pelas autoridades brasileiras e até 

mesmo pelos autores da literatura consagrada 

do país.

Ainda que a narradora Irene seja uma ad-

vogada, sua história se desenrola nos encontros 

com outras personagens populares, como a pros-

tituta Celeste e as devotas de Padre Cícero, Ana 

de Jesus e Ana das Dores. Aliás, lá no mundo 

dos mortos, ao qual a barca de Caronte leva 

os falecidos, Cícero Romão Batista, ícone da 

cultura popular nordestina e, como Lampião, 
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até de uma certa rebeldia diante dos podero-

sos, encontra-se ao lado de Dom Sebastião e 

de São Sebastião, ajudando a conduzir dali a 

narrativa de Xibio. O grande mérito de Souza 

Pinto, nesse romance, é justamente enfrentar a 

morte para mergulhar no que permanece vivo, 

mesmo após o ataque de forças opressoras. Os 

locais e objetos de culto e devoção no Brasil são 

muitas vezes espaços e ícones de resistência aos 

desmandos das elites contra o povo do país.

Xibio é um romance difícil de classificar. 

Reúne elementos de realismo mágico com a 

investigação da interioridade de seus narradores. 

Ao mesmo tempo, discute a natureza da morte 

e o que se desdobra depois dela. Examina ainda, 

mesmo que de forma descompromissada, as 

misérias políticas do Brasil, a história de seus 

derrotados, que muitas vezes acabam alcan-

çando a vitória depois do fim de suas vidas 

individuais. O resultado parece ser uma for-

ma nova, coerente consigo mesma e intrigante 

dentro da literatura brasileira contemporânea. 

No que se refere às letras mato-grossenses, é 
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importante por apresentar o estado como um 

polo irradiador de fluxos para outras regiões, 

interconectando-o com as torrentes narrati-

vas que jorram de diversos contextos nacionais 

periféricos.

Referência

SOUZA PINTO, Luiz Renato. Xibio. Cuiabá: Carlini & Ca-
niato, 2018.



136

A corrosão em Alegria de 
Eduardo Mahon

Alegria (2018) de Eduardo Mahon é, num 

certo sentido, uma história do Brasil profundo, 

distante dos grandes centros metropolitanos. 

A narrativa principal se passa na fictícia ci-

dade de Alegria e, embora o estado ao qual 

pertence jamais seja nomeado, o deslocamento 

do narrador-protagonista revela o seu caráter 

longínquo, encravado no coração do país: “eu 

iria parar de oito em oito horas para dormir 

nos hotéis de beira de estrada. Dois dias de 

viagem seriam suficientes para chegar à ro-

dovia federal e, de lá, seguir pela vicinal até 

meu novo emprego” (MAHON, 2018, p. 11). 

O personagem, que também não tem nome, é 

um médico residente na capital (qual delas?) 

que se muda para Alegria após ser contratado, 

com um alto salário, pela prefeitura local.

O isolamento desse espaço é ainda refor-

çado pela sua qualidade de ilha, “curiosamen-
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te fincada no meio do maior rio da região” 

(MAHON, 2018, p. 11). Os grupos sociais da 

cidade também vivem numa espécie de aparta-

ção bem delimitada: mestiços de indígenas ou 

caboclos de um lado e brancos descendentes 

de italianos de outro. Para se referir a ambas 

as coletividades, o narrador utiliza os termos 

“bugres” e “carcamanos”, de uso corrente co-

mumente pejorativo, mas que, em sua fala, ad-

quirem uma espécie de neutralidade ou pelo 

menos equivalência, já que não se identifica 

de fato com nenhum deles. Ao contrário, o 

médico parece pairar acima dessas distinções, 

não se envolvendo intimamente nem tomando 

partido em suas disputas.

 A história de Alegria não é muito diferente 

daquela de outros territórios localizados no 

centro do país. Habitada originalmente por 

etnias indígenas que a chamavam de Inquirim 

(“morro do sossego”), foi um dia alcançada 

pelas máquinas do governo federal, que abri-

ram caminho até ali, derrubando, com grossas 

correntes, milhares de árvores centenárias. A 
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via aberta deu passagem aos primeiros brancos, 

basicamente militares e garimpeiros, que trou-

xeram doenças responsáveis por dizimar grande 

parte da população nativa. Metais preciosos 

não foram encontrados, mas logo se descobriu 

que o morro era um importante depósito de 

calcário, despertando, assim, o interesse dos 

italianos, que assumiram a extração do miné-

rio e o poder político e econômico da região. 

Dessa história comum de desigualdade surge 

um elemento mágico que talvez explique os 

estranhos acontecimentos testemunhados dali 

em diante pelo narrador. Conforme enuncia o 

historiador da localidade, “os italianos foram 

amaldiçoados pelo povo retirante por bulirem 

com o ‘morro do sossego’” (pp. 33-34).

 Além dessa camada histórica mais profun-

da, o presente da narrativa não é precisamente 

delimitado. Porém, tem-se a impressão de que 

a história ocorra em algum momento dos anos 

50 ou 60, já que não há menção à televisão (nem 

muito menos à internet), mas sim às novelas do 

rádio. O protagonista alterna, em sua narração, 
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os eventos ocorridos em Alegria com aqueles 

correspondentes ao término de seu casamento 

com Elisa, depois do qual decidiu se transferir 

da capital. Não faz referência a divórcio, legal-

mente instituído no Brasil somente em 1977, 

mas a desquite, que era anteriormente previsto 

no Código Civil. E, para falar com sua mãe, 

por exemplo, ele conta apenas com o único 

posto telefônico da cidade, operado por uma 

telefonista. Esses detalhes temporais ajudam a 

compor a ambientação do Centro-Oeste, num 

período em que atraía cada vez mais interesse 

das outras regiões e do governo federal.

 Sem ser exatamente rico, o narrador per-

tence ao mesmo grupo dos privilegiados que já 

foi examinado de forma irônica, na literatura 

brasileira, por autores como Machado de Assis 

e Graciliano Ramos, entre outros. Afinal, ele é 

um homem branco heterossexual que exerce 

uma das profissões mais prestigiadas do país, a 

medicina. As características que ele compartilha 

com protagonistas anteriores, como Bentinho, 

Brás Cubas e Paulo Honório, são exatamente 
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o cinismo, a ausência de empatia e uma gran-

de dificuldade de estabelecer vínculos sólidos 

com outras pessoas. Nem mesmo em relação 

à mãe ele nutre sentimentos profundos, sem 

esboçar grande sofrimento ao ser avisado de 

sua perda: “[s]ua mãe morreu, meu filho. Faz 

duas semanas já. […] Bati o telefone no gancho. 

Não era preciso alongar a conversa” (p. 113). Ele 

também é acusado por Elisa de ser “desatento”, 

um dos motivos para o fim do relacionamento.

 Essas características da personalidade do 

médico estranhamente refletem o insulamento 

de Alegria, e nisso se esconde uma pista relevante 

para o entendimento do desfecho da história. 

Antes disso, a cidade é acometida por uma 

mortandade inexplicável de peixes e por uma 

epidemia de suicídios, chegando gradualmente 

ao número de milhares de mortes. Diversamente 

dos suicídios comuns, que de forma geral são o 

último ato de pessoas deprimidas, os ocorridos 

em Alegria são atitudes inesperadas de homens, 

mulheres e crianças que antes pareciam normais 

e até bastante alegres, fazendo jus ao nome da 



140 141

cidade. O médico, então, faz uma descoberta 

fundamental: a presença de “uma membrana 

opaca envolvendo todo o globo ocular” (p. 64) 

dos suicidas defuntos, aproximadamente como 

o que acontece com peixes mortos.

 A relação entre os suicídios e a morte dos 

peixes da cidade, ao que tudo indica também 

voluntária, não chega a ser explicada. Contu-

do, por meio de uma escrita instigante e bem 

construída, Mahon oferece uma série de peças 

que um leitor atento perceberá formarem um 

amplo mosaico. Não existem pontas soltas nessa 

narrativa, desde a epígrafe retirada de A peste 

de Albert Camus, até cada uma das cenas re-

memoradas pelo narrador. Inúmeros paralelos 

são aos poucos traçados entre o que se passa 

em Alegria e a vida pregressa do protagonis-

ta, o que permite o desenho de um padrão 

relativo à morte, às perdas e ao consequente 

embotamento da capacidade de sentir – e mais 

do que um tropo recorrente, os peixes funcio-

nam como um símbolo desse processo. Quase 

sem perceber, o leitor será conduzido a uma 
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investigação da vida interior do personagem, 

em que a homologia entre interno e externo 

se torna cada vez mais evidente.

 Ainda assim, mesmo o leitor mais aten-

cioso provavelmente irá se surpreender com a 

conclusão presente no Epílogo. Após a leitura, 

porém, é inevitável a impressão de que ela faz 

todo o sentido e que já vinha sendo preparada 

desde a primeira linha. Além desse domínio 

admirável da construção narrativa, Mahon tam-

bém estabelece um produtivo diálogo com a 

tradição da literatura brasileira canônica, co-

locando em xeque-mate o grupo que costuma 

protagonizar essas narrativas. Não se trata de 

uma ruptura, já que outros autores já haviam 

demonstrado como os privilégios são capazes 

de corroer moral e psicologicamente essa ca-

mada social. Mas em Alegria tal corrosão se 

aprofunda radicalmente, tornando a vida de 

seu protagonista praticamente uma irrealidade. 

Nenhum homem é, afinal, uma ilha, por mais 

que construa barreiras entre sua vida e a de 

outros seres humanos.
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Narrativa distópica e 
conscientização em O.homem.
binário.e.outras.memórias.da.
senhora.Bertha.Kowalski.de.
Eduardo.Mahon

O romance O homem binário e outras me-

mórias da senhora Bertha Kowalski (2017) de 

Eduardo Mahon, escritor carioca radicado em 

Cuiabá, é uma distopia futurista. Depois de 

uma grande guerra, o que sobrou das partes 

terrestres do planeta foi dividido em conti-

nentes com nomes de constelações. A história 

se centra no Continente de Áries, no 43º ano 

da nova República, espécie de sociedade alta-

mente controlada por intricados mecanismos 

de biopoder, que dividem a população entre 

os geneticamente aptos, com autorização para 

procriar, e os cidadãos novos sem tantos direitos. 

Aqueles que habitam os demais continentes 

em coletividades com menos regulações são 

chamados de selvagens.
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 A narrativa, conduzida por uma voz im-

pessoal de terceira pessoa, não parece ter um 

único protagonista. Inúmeras sequências de 

fragmentos se interconectam, entrelaçando a 

história de diversos personagens, a maioria ba-

tizada com nomes originários do que é hoje o 

Leste Europeu. Josef Platek é um programador 

que tenta vencer a morte, criando a transferência 

de memórias pessoais para computadores. Ele 

é ajudado em sua empreitada por sua madrasta 

Bertha Kowalski, uma imigrante que aprendeu 

a sobreviver na ordem instituída e fazer o que 

é mais vantajoso, contrariando muitas vezes 

seus próprios afetos. Jan Zamoski é o advogado 

contratado para garantir o verniz de legalida-

de aos experimentos de Platek. Tamara Voik é 

a jovem e brilhante cientista encarregada de 

criar um algoritmo capaz de dar às memórias 

transferidas a singularidade dos seres humanos. 

E Magdalena Górecki é uma das funcionárias 

empregadas para conversar com os clientes da 

empresa de Platek que já foram transferidos 

e transformados em arquivos digitais. É em 
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torno desse grupo, ladeado por outras figuras 

secundárias, que se desenrola a trama ficcional.

 Com tantas fragmentações, era de se esperar 

que a ordem cronológica fosse quebrada, o que 

de fato ocorre. São três os principais tempos 

da narrativa: o início das pesquisas de Platek 

ainda em solo firme, o período em que ele e 

sua equipe têm que desenvolver seus trabalhos 

a bordo da Nau Continuum em alto-mar, ten-

tando escapar das regras em torno do uso do 

sinal digital, e o momento em que, após terem 

concluído com êxito todas as etapas necessárias 

ao invento, desembarcam novamente no Conti-

nente e fundam uma companhia com o mesmo 

nome do navio. O efeito conseguido pela inter-

posição constante de cenas com protagonistas 

e tempos diferentes é um certo atordoamento 

inicial nos leitores, que podem demorar um 

pouco para apreender o que se passa e qual 

é o todo da situação que está sendo narrada. 

Talvez seja algo semelhante ao que acontece 

com as pessoas que passam pela neuromigra-

ção, termo adotado pela Continuum Co. para o 
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procedimento que realiza. Dessa forma, existe 

uma correspondência entre a técnica narrativa 

e o conteúdo do enredo, contribuindo para a 

coerência interna do romance.

 A principal temática envolve a discussão a 

respeito dos limites entre vida e morte no con-

texto das novas tecnologias. Platek deseja evitar a 

mesma moléstia degenerativa que acometeu seu 

pai, uma demência devoradora de memórias e do 

controle de músculos e órgãos que os apurados 

métodos de diagnóstico já rastrearam em seu 

relatório médico. Portanto, o primeiro arquivo, 

nomeado de A01PLK, é aquele preenchido com 

suas próprias memórias, sendo que Platek “passava 

dezoito horas por dia com a mente plugada aos 

cabos que conduziam os impulsos elétricos ao 

biodisco. Para abastecer o sistema, ele se obriga-

va a produzir lembranças verdadeiras” (p. 39). 

Contudo, apenas o registro das imagens que já 

existem na mente não tornaria o computador 

tão humano quanto a pessoa de carne e osso.

 Tamara Voik é, então, a responsável por 

introduzir no software um modo operacional 
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autônomo, algo que permite que o compu-

tador faça escolhas, não levando em conta a 

economicidade ou a eficiência, mas critérios 

pessoais, como as preferências de cada indiví-

duo. Depois de digitar os comandos para que o 

algoritmo da singularidade se integre ao sistema, 

a programadora estabelece com ele o seguinte 

diálogo: “Podemos saber o que está diferente? 

AGORA NÃO SOU MAIS A01PLK. VOCÊS 

ME CONHECEM. SOU JOSEPH PLATEK” (p. 

118). Para registrar a fala de todos os neuro-

migrados, é utilizada uma fonte diferente, em 

caixa alta, exatamente como ocorre nesse tre-

cho, marcando visualmente a diferença da voz 

metálica produzida pela máquina. A seguir, a 

transmissão completa de Platek para o software 

é realizada diante das câmeras e televisionada 

para todo o Continente. Seu corpo finalmente 

perece enquanto sua mente é transferida para 

o computador. O procedimento é considerado 

um sucesso pelos membros da equipe porque 

a figura holográfica que se projeta da tela se 

apresenta como Platek e responde às perguntas, 
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levando em conta seu arsenal de experiências. 

Mas até que ponto se pode saber se o experi-

mento foi realmente bem-sucedido? Como ter 

certeza absoluta de que o software é mesmo a 

mente da pessoa que antes vivia num corpo 

composto por células?

 Bertha Kowalski, embora seja a sócia mais 

empenhada na manutenção da empresa, sen-

te um mal-estar quase indisfarçável diante do 

aparelho: “Por isso, todas as vezes que saía da 

cabine 001 [na qual o software de Platek era 

projetado], parava ao lado da porta e, por al-

guns segundos, tomava fôlego suficiente para 

seguir adiante na ronda sem que a borda do 

olho fosse vazada por nenhuma lágrima” (p. 75). 

Não demora, e o incômodo também é sentido 

por clientes e funcionários. A Continuum Co. é 

chamada de clube dos mortos. Seus contratan-

tes, os neuromigrados, não podem deixar suas 

cabines e se submetem a um rígido protocolo, 

estando à mercê das atualizações (e decisões) 

dos diretores da companhia. Nesse sentido, mes-

mo que o software represente a continuação do 
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organismo que cessou de existir, valeria a pena 

permanecer vivo num ambiente tão restrito e 

controlado? A autonomia inerente à vida hu-

mana não teria sido sacrificada em vão?

Na verdade, a sociedade fora da Continuum 

Co. também é rigidamente controlada, o que 

permite a afirmação de que há um paralelo entre 

o macrocosmo e o microcosmo da narrativa. 

Os que ainda estão em seus corpos também 

têm uma vida restringida por códigos e se-

veras ordenações. Mas não parece haver uma 

conscientização a esse respeito. Ao contrário, 

todos os habitantes do Continente de Áries se 

esforçam por se integrar o máximo possível 

nas engrenagens do corpo social, mesmo que 

isso implique assumir atitudes extremamente 

penosas. Nisso se assemelham às suas contra-

partes encerradas nas cabines da Continuum 

Co., que, tentando se desvencilhar da morte, 

acabam determinando, para si mesmas, um 

destino bem mais terrível. Talvez os selvagens 

dos outros continentes vivam de uma forma 

melhor, e o fato de não apresentarem uma ge-
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nética considerada perfeita não impeça que 

sejam mais felizes do que os arianos.

 Dessa forma, também se insere no livro 

a discussão a respeito da alteridade e das hie-

rarquizações entre grupos humanos. É possível 

que o desenvolvimento das super tecnologias 

realmente conduza algumas sociedades a se jul-

garem superiores a outras. Existe amiúde uma 

articulação entre a tecnologia e a colonialidade 

do conhecimento, na medida em que o domí-

nio de uma técnica implica frequentemente a 

dominação ou, pelo menos, a inferiorização de 

outras sociedades que não a conhecem. Mas essas 

narrativas distópicas questionam a pertinência 

desse modo de pensamento, já que um elevado 

avanço científico pode não trazer benefícios 

reais para as pessoas, servindo inclusive para 

limitar ainda mais as suas vidas.

 O surpreendente, em O homem binário e 

outras memórias da senhora Bertha Kowalski, é 

que a conscientização começa a surgir justamente 

nos neuromigrados. São eles que passam logo 

a questionar a experiência que tornou possível 
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a continuidade de suas vidas na forma de sof-

twares. Platek, por exemplo, faz uma confissão 

a Magdalena, depois de se apaixonar por ela: 

“Não sou a mesma coisa de antes, garanto. Eu 

me lembro de correr pelo campo ainda mui-

to novo, mas não sei como é correr, entende? 

[…] Eu sou um espelho do que fui, uma cópia 

imperfeita, que nunca deveria ter existido” (p. 

190). Ele também demove Jan Zamoski e sua 

esposa de realizarem a migração de seu filho 

Adam, há anos em estado vegetativo, para uma 

máquina, convencendo-os de que seria uma 

condição ainda pior para o menino. Percebendo 

que sua existência atual é bastante insatisfató-

ria, para dizer o mínimo, Platek, então, pede a 

Bertha que destrua o seu software, algo que o 

protocolo lhe garante. Porém, o título do livro 

indica de quem é a decisão final nesse roman-

ce. É a perspectiva pragmática de Bertha que 

acaba prevalecendo, são as suas memórias que 

realmente contam, imprimindo a perspectiva 

de alguém que fez de tudo para se adequar ao 

sistema e às suas maquinações.
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Leitura de Essa.armadilha,.o.
corpo de Rodivaldo Ribeiro

“Vou ler o seu livro e escrever sobre ele”: 

não cumpri a promessa feita no ano passado 

ao amigo Rodivaldo Ribeiro, idealizador e co-

lega editor da Ruído Manifesto. Demoro para 

escrever e parece que mil coisas se interpõem. 

Em duas ocasiões anteriores, me aconteceu o 

mesmo. Na primeira delas, devido a uma sé-

rie de contratempos, posterguei o convite que 

faria ao escritor Santiago Villela Marques para 

publicar na revista, até que seu falecimento 

precoce impossibilitou definitivamente essa 

ação. Atrapalhou o fato de Marques não ter um 

perfil no Facebook na época, mas o email que 

eu planejava mandar ficou por enviar. Acabei 

publicando seus poemas postumamente, mas 

não sem uma sensação meio amarga.

 A segunda ocasião foi um pouco mais bem-

-sucedida. Cheguei a contatar a poeta Tula Pilar 

e receber dela uma seleção de seus poemas. A 
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publicação foi agendada, e tudo parecia bem. 

Até que a notícia de sua morte também repen-

tina chegou alguns dias antes da data acertada. 

Sempre é triste fazer uma postagem póstuma, 

mas pelo menos tenho o consolo de ter trocado 

algumas mensagens com ela pelas redes sociais 

e guardo comigo a forte impressão de que era 

uma pessoa gentil e cheia de vivacidade.

 E cá estou eu pela terceira vez lidando com 

a frustração de não poder homenagear um au-

tor ainda em vida. Porém, realmente gostaria 

de registrar aqui algumas breves impressões 

sobre o livro Essa armadilha, o corpo (2018) 

de Ribeiro. Quando conhecemos pessoalmen-

te um escritor, não é incomum lermos seus 

textos ouvindo internamente a sua voz. Foi 

o que ocorreu comigo lendo as vinte e duas 

narrativas curtas presentes na coletânea, que 

me foram apresentadas na voz um tanto rouca 

e baixa do meu amigo. Mais do que isso, pude 

constatar que muitos desses textos revelam as 

suas concepções de mundo.

 O que se percebe, lendo-os, é um conhe-
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cimento profundo da realidade dura da vida, 

que não chamarei de pessimismo porque essa 

palavra talvez carregue uma carga de derrotis-

mo que não se encontrava em Ribeiro, sempre 

aguerrido, nem nos seus textos. É antes um 

amadurecimento em meio ao caos e à desilu-

são, uma vez que “nossas vidas vêm sendo, há 

pelo menos um século, fartamente providas 

de tudo, menos luz” (p. 7). A primeira pessoa 

do plural implicada nesse “nossas” parece a 

princípio se referir a um legado familiar, já 

que tal reflexão vem após a recordação de um 

ensinamento dado pela mãe do protagonista 

de “Uma certeza”. Mas também corresponde 

inegavelmente a uma coletividade irmanada 

pelo “desespero sincero da espécie humana” (p. 

7). Ou seja, de uma forma ou de outra, somos 

todos desgraçados nesse mundo de misérias.

 Entre todas as desgraças possíveis, contudo, 

a pior delas é impor opressão aos semelhantes: 

“somos tubarões uns dos outros. Tubarões sim, 

porque lobos caçam em matilha e não comem-

-se a si mesmos, diferente do ser marinho e de 
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nós” (p. 10), como afirma o mestre rabino em 

“Esboço”. Alguns se acostumam a isso, se resig-

nam, mas há aqueles para os quais a resignação 

diante das injustiças é impossível; esses estão 

condenados a “amar as coisas com coração de 

menino, mas a enxergar tudo com embaçados 

olhos de velho; a ter aceso um peito aberto em 

brasa viva, mas a respirar e sorver nada além da 

fumaça tóxica das chamas” (p. 21). Essa espé-

cie de “Bênção” ao inverso é justamente o que 

parece marcar as consciências que emergem 

em cada uma dessas pequenas narrativas.

 Como podem se conduzir os amaldiçoados 

que escolhem enxergar as coisas como elas são? 

Que tipo de “Bússola” podem usar?

O que restou é o de sempre. Fingir ser forte e 

criar o quanto antes uma rota segura. Agora, 

além de entender, aceito meu destino – preciso 

ganhar tempo rodando, talhando com pés e 

mãos trilhas, de modo a evitar o centro do 

labirinto, onde o maldito monstro ruge, se de-

bate e baba à minha espera. A jornada vai me 
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transformar, mas também hei de modificá-la. 

“O caminho é o verdadeiro fim; muito além 

do chegar” (p. 30).

 Aquele que não se furta a realmente conhe-

cer o mundo sabe que o que o espera é sempre 

a morte, seja em forma da perda de tudo o que 

se ama, seja com o fim derradeiro da própria 

vida. Diante disso, o que se pode fazer é aceitar 

o destino, mas ao mesmo tempo buscar ganhar 

tempo, abrindo caminhos que talvez não levem 

a nada, mas que devem ser trilhados na busca 

de sentido para o que parece desprovido de 

algum. O que não se pode fazer é render-se, 

estagnar-se: “Tudo que jamais quis era o silêncio 

do porto, o desembarque. Necessitava mesmo 

era do horror e da ausência vazia e surda dos 

grandes altos mares. Dito em proforma, nada 

além de um eterno afogar-se. Em terra firme” 

(p. 69).

 O afogar-se às vezes se refere à asfixia dos 

relacionamentos amorosos. Em contos como 

“Uma ridícula carta de amor” e “Para Sofia 
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(resposta a uma carta indevida)”, percebe-se 

um eu masculino intoxicado pelos desencon-

tros do amor e atônito diante do enigma que 

lhe parece ser a mulher amada. Como é possí-

vel que ela seja esse outro cujas ações não são 

compreendidas, como pode não corresponder 

às expectativas do homem? O narrador dessas 

histórias está tomado de uma amarga agressivi-

dade que lembra aquela demonstrada pela voz 

narrativa de “Ventre seco” de Raduan Nassar 

(1997). Ferido pela rejeição, ele transforma a 

mágoa em arma de ataque:

Cínica! Querer disfarçar seus baixos instintos 

como vontade de “buscar algo melhor” do que 

eu? Faça-me o favor, jamais encontrou – e espero 

mesmo que encontre, desde que seja longe de 

mim – já que agora, sinceramente com toda 

a minha dor, já não me importo mais aonde 

isso vai te levar. Vá encontrar o seu destino e 

sofrer o peso irremediável dele, e toda a herança 

maldita que carrega (p. 66).
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 Ribeiro traz para a superfície a sensação 

de que a fonte do desdém é, na realidade, a dor 

de ser preterido. Põe mesmo a descoberto o 

desconcerto do narrador-protagonista de es-

tar diante de uma mulher que se revela afinal 

independente, livre de “qualquer bem” que ele 

acreditava lhe dar. Será que a “herança maldi-

ta” que, segundo ele, ela sempre irá carregar é 

mesmo seguir seu destino? Ou seria o fato de 

algum dia tê-lo conhecido e amado?

 Outro ponto relevante é que Ribeiro constrói 

os dois contos como uma sequência de cartas 

(ambas são assinadas por T.). “Para Sofia (res-

posta a uma carta indevida)” é, na verdade, uma 

segunda missiva, dessa vez endereçada à irmã 

da mulher a quem se dirigia em “Uma ridícula 

carta de amor”. A impressão que se tem é que 

o remetente precisa, de alguma forma, buscar 

eco em alguém próximo à sua amada, já que 

ela mesma parece ter feito ouvidos moucos às 

suas queixas. Se não por isso, por que envolver 

uma terceira pessoa na história?

 Sofia, a única a ser nomeada, é sentida 
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como uma espécie de consciência neutra, que 

talvez pudesse arbitrar em favor do suplicante. 

Mas obviamente não temos a sua resposta, nem 

mesmo a de sua irmã, embora ele nos apresente 

indiretamente as palavras dessa última: “Hoje 

sou obrigado a engolir seco quando ela me diz 

que felicidade verdadeira é viver sem mim, que 

sempre lhe fiz muito mais mal do que bem e 

que hoje sua alma é leve por não ter mais de 

carregar junto o peso da minha” (p. 75).

 Por meio dessas revelações, Ribeiro põe 

em xeque a possibilidade de identificação cega 

com T.. Ele nada mais é do que um narrador 

não confiável, que tenta contar a história ex-

clusivamente a partir de seu ponto de vista, 

mas que deixa escapar, em vários momentos, 

que provavelmente as coisas não tenham se 

dado como diz. Tomando as falas da mulher 

como descabidas, como se ela estivesse sempre 

errada em se sentir dessa forma, ele dá pistas de 

que considera muito mais importante provar 

que está certo do que compreender o ponto de 

vista dela. O efeito que Ribeiro consegue com 
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esse tipo de narração é permitir que o leitor 

conclua que a mulher tem, de fato, razão em 

se afastar de um homem que não está disposto 

a reconhecer suas necessidades.

 Apenas um bom escritor torna possível 

entrever as fissuras nos discursos de seus nar-

radores. Ler Essa armadilha, o corpo foi, assim, 

uma experiência realmente gratificante. Nesses 

contos e minicontos, se adivinha o talento de 

Ribeiro, que certamente teria potencial para 

nos proporcionar narrativas ainda mais ins-

tigantes e complexas se pudesse continuar a 

enveredar pelos caminhos da escrita. Espero 

que estas rápidas anotações, ainda que incom-

pletas, sirvam de incentivo para que outros se 

interessem pelo seu trabalho, lançando sobre 

ele novas luzes.
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Poesia amorosa e organização 
do caos em Aldrava.de Edson 
Flávio Santos

Aldrava (2020) de Edson Flávio Santos 

funciona tanto como o desenho da planta de 

uma casa quanto um inventário de cicatrizes 

emocionais. A experiência arquitetônica, por 

assim dizer, já se inicia no título. Da mesma 

forma que alguém utiliza um batente de ferro 

para obter a permissão de entrar numa antiga 

residência, a leitora é convidada a fazer um 

gesto semelhante, ainda que simbólico, para 

ingressar na obra.

 O clima de descoberta passo a passo, mais 

ou menos como percorrer os cômodos de uma 

casa, ainda se descortina a partir da ausência 

de um sumário. Para sabermos o que o livro 

contém, temos que adentrar nele aos poucos. 

A primeira parte, chamada de “Antessala e ves-

tíbulo”, funcionaria, então, como a introdução 



164

nesse edifício poético construído por Santos. 

O que encontramos aí são poemas de tom me-

lancólico, marcados pela sensação de perda e 

inquietação constantes.

 Nesse sentido, “a melancolia do rio/seu 

silêncio, sua paz/a paz que inquieta” (p. 9), 

exatamente a primeira estrofe do primeiro po-

ema, estabelece uma espécie de cenário para 

essa vivência. E, ao contrário do que vínhamos 

esperando, não se refere a um espaço interno, 

doméstico, mas externo, a céu aberto: “estrela 

dalva, único brilho no manto negro da noite/

sozinha, absoluta, procurando…/espreitando 

os seres, interpelando…” (p. 9). A atmosfera 

de uma voz poética que mira solitária o céu 

noturno nos fornece a pista de que o tal espaço 

interno se refere não aos cômodos de uma casa 

real, mas à interioridade do poeta, entendido 

aqui como ente ficcional.

 Os demais poemas desse segmento corro-

boram essa ideia, e talvez um deles se imponha 

como um paradigma para a compreensão da 

construção geral da obra:
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a cicatriz

o tempo passa e descubro minha cicatriz

o filete tênue de carne

a transparência do ferimento

toda exposição da minha fragilidade delicada

ao tocá-la, vejo que foi necessária a machucadura

a marca eterna do corte transversal

como memórias de uma cesariana, fecho os 

olhos e vejo o

jorro de sangue por entre as

mãos

a debilidade dos movimentos infantis.

dor que me vai por dentro e

toca o coágulo dos sentimentos secretos

o arrepio frio do vento da madrugada gelada

prazer molhado e quente, como

o beijo… a navalha sutil.

adeus. 

(p. 15)

 Assim como as peças residenciais são ris-

cadas na planta, sobre a pele são delineadas as 
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cicatrizes físicas, muitas obtidas na infância, 

período em que ainda não temos pleno domí-

nio de nossos movimentos. Porém, a cicatriz 

que serve de mote para esse poema é também 

emocional (“coágulo dos sentimentos secretos”). 

É por dentro que se sentem as maiores marcas 

do tempo que passa e a tudo leva. Subenten-

dida está a perda de um amor, uma vez que o 

beijo, ao invés de promover um encontro de 

corpos e almas, na verdade sinaliza um corte, 

uma separação (“navalha sutil”), culminando 

na necessidade de se despedir do ser amado.

 Prosseguindo com o passeio dentro dessa 

construção, encontramos a segunda parte, “Alcova 

e quarto de dormir”. O que estaria guardado aí, 

naqueles que costumam ser os aposentos mais 

recônditos de uma moradia? Como não poderia 

deixar de ser, os sentimentos que se expõem 

nesse momento continuam na mesma seara do 

que já vinha sendo anunciado, mas parecem se 

dar de forma mais íntima ou intimista: “soco 

no estômago/[…] raiva/ r a i v a, muita/r a i v 

a./traição./solidão”. Ou ainda:



166 167

voo só

corro

vivo,

e me (re)invento.

s

ó.

(p. 23)

No quarto de dormir, a voz poética tenta dige-

rir a condição de estar só. Os versos exíguos, com 

poucas palavras, às vezes apenas letras, comunicam 

visualmente essa sensação. Mesmo as palavras apa-

recem desacompanhadas, contando apenas com 

o som e o significado que lhes são próprios para 

existir dentro do poema. Também é preciso res-

saltar a polissemia envolvida na escolha da palavra 

“só”, que pode funcionar tanto como um adjetivo 

quanto como um advérbio. Nesse último caso, 

o sentido apontaria, então, para o ato de apenas 

voar e de apenas se (re)inventar em meio a uma 

existência solitária. Mas, ironicamente, ambas as 

coisas não são simples de se realizar, aproximando 

o advérbio, na verdade, do seu oposto.
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 Dessa parte também faz parte o poema 

“será que ele vem?”, que a princípio nos conduz 

a pensar que o “ele” do título se refere a uma 

pessoa, ao amado ao qual se espera: “já passam 

das quatro da manhã/e até agora nada./será 

que ele vem? será?/eu senti que ele viria” (p. 

27). Porém, ao final, somos surpreendidos por 

estas estrofes: “já sem sono/sem esperança/sem 

alegria/se não vier o meu verso/viverei eu/sem 

poesia(?)” (p. 27). Aquele a quem se aguarda 

é o verso, a poesia, que teima em não chegar 

para o poeta que está inquieto à sua procura. 

A confusão entre o amor (a pessoa ama-

da) e a poesia parece percorrer o livro como 

um todo, não apenas porque o primeiro serve 

de assunto para a última, mas principalmente 

porque, ao falar de amor, o poeta está de fato 

explorando as possibilidades da poesia. O amor 

que surge num poema nunca é o amor real, 

impossível de ser plasmado em palavras, mas 

aquele que pode ser tratado de forma poética. 

Poesia amorosa é, antes de tudo, poesia.

 Na terceira e última parte, “Sacadas e pa-
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rapeitos”, lemos composições cuja construção 

parece diferente das anteriores. São poemas 

curtos, espécie de neohaicais, em que a brevi-

dade e a concisão, características da poesia de 

Santos, são ainda mais ressaltadas. Percebe-se 

a intenção de explorar mais a fundo a materia-

lidade da palavra, seus fonemas e sílabas, como 

no poema “literatura”: “letra dura/dura a vida/

letra viva/avivalma” (p. 54). É a literatura uma 

“letra dura”? Uma matéria à qual é necessário 

se desbastar com força, para dar conta inclusive 

da dureza da vida e, assim, dar vida ao que 

parecia inicialmente duro e inerte?

 Essa ideia continua no haicai escrito em 

parceria com Eduardo Mahon: “letra é tão dura/

dura é a vida/mas literatura”. Não coinciden-

temente esse é o poema que encerra o livro. O 

que nos resta diante da dureza da vida é fazer 

literatura? Para Santos, sim. É por meio da po-

esia que ele encontra sentido para a sequência 

de perdas que vivencia, assim como todas nós 

que estamos vivas. A literatura nos liberta do 

caos, como diria Antonio Candido (1995). Ela 
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nos organiza e, assim, nos torna mais humanas, 

mais conscientes do que significa a trajetória 

humana, da mesma forma que Aldrava, edifício 

do qual saímos alimentadas pela experiência 

de estetizar a dor que todas sofremos.
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As indagações de Ebulição 
interna de Márcia Machado

Os cinquenta e um poemas que compõem 

Ebulição interna (2020), livro de estreia de Már-

cia Machado, assumem a forma de verdadeiros 

monólogos interiores escritos em versos. Uma 

voz poética extremamente reflexiva se debate 

com questões fundamentais da experiência hu-

mana e da contemporaneidade. Em sua maior 

parte, são composições relativamente longas de 

versos curtos em que se destacam os pontos de 

interrogação, sinal de um eu que se questiona 

constantemente.

Essas questões são, no fundo, endereçadas 

à própria consciência, e para muitas não há 

realmente resposta fácil ou mesmo possível. São 

questionamentos que esbarram muitas vezes 

nas grandes indagações da humanidade: quem 

sou, para onde vou, de onde vim? Ou, mais 

precisamente, “De que matéria somos feitos?”, 
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“Quantas poderemos ser/Em tão curta vida?”, 

“O que sou além da superfície/Que já não tenha 

sido à exaustão?”, “E se eu morresse amanhã/O 

que poderia constar no epitáfio?”, entre tantos 

outros exemplos.

 Dessa forma, é inegável o tom filosófico 

dos poemas contidos no livro. Mas não se trata 

de um exercício de abstração pura e simples. 

Ao contrário, parece existir, nessas criações, um 

claro objetivo ou direcionamento. A principal 

busca do eu que surge em Ebulição interna é, 

sem dúvida, o autoconhecimento. E a poesia 

se estabelece como o veículo que conduz tal 

procura incessante. Isso não significa obvia-

mente que o fenômeno poético ofereça solu-

ções definitivas para os dilemas internos, mas 

investigar-se por meio da poesia acarreta uma 

compreensão maior da complexidade que nos 

caracteriza enquanto espécie: os seres humanos 

são criaturas que desejam saber mais sobre eles 

mesmos e o mundo do que jamais será possível 

em suas meras existências.

 Mas não é apenas a filosofia que norteia o 
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pensamento poético de Machado. Sendo doutora 

na área de estudos literários, a autora também 

explora seu campo de pesquisa, a literatura, 

estabelecendo diálogos ou paralelismos com 

autoras e autores consagradas(os) de língua 

portuguesa, como José Saramago, Cecília Mei-

reles, Guimarães Rosa, Murilo Mendes, João 

Ubaldo Ribeiro, Ignácio de Loyola Brandão. Tais 

ícones não aparecem apenas para confirmar a 

erudição literária de Machado; eles funcionam 

mais como balizas para a construção de uma 

poética própria, que dialoga com essas mestras 

e mestres, mas sempre visando encontrar a voz 

que a caracteriza e diferencia.

 A presença de tal intertextualidade se en-

tremeia até mesmo no título de alguns poemas 

como “Saramagueando” e “Saramagueando II”. 

Em seguida, surge no corpo de outros, fun-

cionando como uma espécie de ignição para 

o questionamento da voz poética: “Lembro o 

mestre Saramago,/‘convencer é colonizar o ou-

tro’./Perco-me em longas horas/De monólogo 

interior, a tentar/Explicar o inexplicável...” ou 
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“Há tempo Cecília já se perguntava/Em que 

espelho ficara a sua face.../De lá pra cá se es-

vaíram/Todas as respostas”.

 Existe a generosidade de evidenciar os 

intertextos, deixando claro para as leitoras e 

leitores as suas fontes, o que pode inclusive 

estimular nelas e neles a curiosidade e a von-

tade de ler essas outras autoras e autores. Nesse 

caso, a poeta parece ser acompanhada de perto 

pela figura da professora e formadora de pro-

fessoras e professores, carreira que Machado 

segue há bastante tempo. Contudo, quem espera 

encontrar didatismo nessas composições irá se 

frustrar. Na verdade, a tradição foi, além de lida 

e estudada, vivenciada e deglutida pela autora, 

que já está pronta para dar a sua contribuição 

pessoal ao intercâmbio de ideias entre poetas.

 Preocupações com o contexto social tam-

bém se fazem sentir nessa poesia de reflexões: 

“Não verás/País nenhum/(Profetizou Loyola 

Brandão)/Vale tudo/Por dinheiro/(Emburre-

ceu o SBT)/Na Vale/De lama/Parodiando João 

Ubaldo Ribeiro/Ferra-se o povo brasileiro...” 
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ou “Natal, ah o que é o Natal?/Mesas sobejan-

do/Indiferença aos famintos/De comida e de 

afeto.../Mais acúmulo/E enriquecimento/Do 

selvagem Capitalismo”. Nesses versos, surgem 

tanto dramas específicos, como o rompimento 

das barragens em Minas Gerais, quanto mais 

amplos, como a extrema acumulação de ren-

da causada pela fase capitalista financista da 

atualidade enquanto a maioria da população 

continua tendo sua subsistência ameaçada.

 Afinal, um eu que se autoquestiona também 

questionará a coletividade em que se insere. 

No período em que vivemos especificamente, 

o político e o social nos atravessam a todo ins-

tante, exigindo que nos posicionemos. Não é 

uma época propícia para isenções. Em relação 

a poetas, a neutralidade nunca foi uma boa 

opção. Machado se revela sensível a todas as 

injustiças sociais que ainda se mantêm no país 

e no mundo, revelando uma voz que se indigna 

e protesta contra elas.

 Nessa esfera, a situação da mulher, sobretudo 

da mulher madura, também a interessa, mesmo 
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que seja de forma bem-humorada, como em 

“Cara, unha, cabelo, pele, memória.../Atrofia-se 

até o que pensava não atrofiar/A ginecologista 

quem o diga...”. Numa sociedade que é extrema-

mente cruel com o envelhecimento feminino, 

trazer para a poesia as vivências das mulheres 

em torno da menopausa chega a ser quase re-

volucionário. Infelizmente esses assuntos, com 

algumas honrosas exceções, continuam sendo 

um tabu até mesmo para a arte. Mas já que 

acometem uma boa parcela da humanidade, 

não deveriam ser tratados como irrelevantes.

 Machado ainda atravessa um outro terreno 

muitas vezes interditado ao debate: a maternidade 

vista sempre como algo sublime: “Mães que só 

sofrem/Sem delícias/Filhos carregam cargas/De 

doenças emocionais/De mães que foram mães/

Por acaso da natureza/Imprudência/Violência”. 

Torna-se explícito que as mães também falham, 

o que não deveria causar espanto, uma vez que 

são seres humanos como os outros. Além disso, 

nem sempre podem contar com o apoio exter-

no para criar sua prole, que age muitas vezes 
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com ingratidão: “Adultos não crescem/Jamais 

assumem seus erros/São carmas que os pais/

Devem carregar?/Aliás, mormente,/As mães/

Eternas culpadas”. O chamado da poeta é para 

que possamos considerar as relações maternas 

e filiais com menos idealização, sob o risco de 

abafar subjetividades.

 Por tudo o que foi levantado aqui e por 

muitas outras razões, Ebulição interna é um livro 

que merece ser lido. Aquelas e aqueles que assim 

o fizerem certamente sairão transformadas(os) 

da experiência, mais preparadas(os) para lidar 

com as próprias questões existenciais e sociais.
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A palavra vencendo a 
clausura em Cicuta e cilício 
de Jeanne Araújo

Cicuta e cilício (2020) de Jeanne Araújo é 

um contínuo monólogo amoroso, monólogo 

que se queria diálogo, mas que, sem encontrar 

as respostas desejadas, retorna ciclicamente para 

sua emissora. A voz poética que ecoa nesses 

poemas ressoa a de Mariana Alcoforado, freira 

a quem são atribuídas as Cartas portuguesas, 

publicadas inicialmente em 1669. Nessas cartas, 

um eu feminino se dirige ao amado distante, 

ora com esperanças de voltar a vê-lo, ora con-

vencido da irreversibilidade do abandono.

 O livro de Araújo apresenta a mesma du-

alidade. O êxtase amoroso se confunde com o 

desamparo, dois sentimentos que causam uma 

sensação constante de delírio ou frenesi na sub-

jetividade que ali se expressa. A continuidade já 

mencionada se refere à presença constante da 
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mesma voz, que, de poema em poema, expõe 

seu drama interno ao mesmo tempo em que 

tenta uma interação com o objeto de seus afetos.

 Mas o eu-lírico empregado por Araújo não 

é exatamente igual ao emitente das cartas de 

Alcoforado. Algo da nossa contemporaneidade 

líquida se imiscui nesse léxico entre sagrado e 

profano de tom eminentemente barroco. Os 

poemas breves, de versos curtos, escritos de 

acordo com uma rigorosa concisão, sem que 

nenhuma palavra reste excessiva, estão mar-

cados por um tempo e uma realidade muito 

mais fragmentários do que Alcoforado podia 

sequer imaginar. A mulher que fala em Cicuta 

e cilício é nossa contemporânea, e suas dores 

também nos pertencem.

 Atualizar o vocabulário, a perspectiva e 

sobretudo a estética de um texto já consagra-

do não é tarefa fácil, mas Araújo realiza tal 

empreendimento com maestria. Na verdade, 

talvez seja injusto cotejar seu livro com o de 

Alcoforado, ainda que ele tenha lhe servido de 

fonte. O que Araújo produz é algo totalmente 
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novo, uma obra única, de valor intrínseco e 

assinatura própria.

 Quatro são as partes que organizam o con-

junto de poemas: “Profano”, “Claustro”, “Ele-

gias” e “Místicas”. São como estações de um 

amor condenado. Em “Profano”, os encontros 

amorosos explodem em cenas a um só tempo 

cotidianas e sagradas, corriqueiras e elevadas. 

“Claustro” se refere ao afastamento daquilo que 

se ama, o estar-se só quando se desejava uma 

nova reunião de corpos e almas. A ausência do 

amor devora o íntimo da amante, e seu pró-

ximo passo, em “Elegias”, é matá-lo dentro de 

si. Contudo, o preço por tal extermínio surge 

delineado em “Místicas”, com o sacrifício de 

significativa parcela do eu, que pode vir acom-

panhado da extinção da vida física ou não.

 A celebração do sexo em “Profano” atua 

como um verdadeiro conjunctio alquímico ou 

casamento sagrado, não apenas entre homem 

e mulher, mas principalmente entre corpo e 

espírito. Imagens de veemente erotismo são 

como que bordadas por metáforas ascendentes.
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Enquanto espero, mantenho

as pernas abertas, cálice profano

onde bebes leite e mel

enrosco-me no teu peito quente

e dito palavras obscenas ao teu ouvido

peço-te tua adaga em fúria

e te dou minha pérola em ostra viva

pescas um poema em minhas profundezas.

 Vulva equipara-se a cálice, uma espécie 

de Santo Graal de carne e sangue em que o 

amado bebe o maná prometido pela divinda-

de aos escolhidos, leite e mel, materializados 

nas secreções sexuais da mulher. A conjunção 

carnal é, assim, também uma forma de comu-

nhão com o divino. E a elevação do obsceno 

prossegue, passando da imagética puramente 

religiosa para a literária. “Adaga”, “fúria”, “pérola”, 

“ostra” são vocábulos que remetem a narrativas 

recorrentes, sobretudo de contos maravilhosos, 

deslizando sobranceiras acima de uma camada 

caudalosa de estímulos sensuais. Além disso, para 
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coroar a cena, o orgasmo não é simplesmente 

visto como gozo, mas como a materialização 

(ou pesca/resgate) de um poema, retirado das 

profundezas do desconhecido e trazido à luz 

da consciência, exatamente como acontece em 

qualquer ato de criação.

 No “Claustro”, esse caminho místico por 

meio da fusão com outro ser está interditado, 

e não resta alternativa a não ser a individuação 

trilhada na solidão. Na verdade, o destino da 

voz poética nesse segmento espelha o de nossa 

espécie, condenados que estamos a ser sós, em 

um mundo em que os deuses, se existem, só 

podem ser alcançados indiretamente e em que 

os outros não têm acesso à nossa interioridade. 

O amor, nesse caso, acaba por se revelar ilusó-

rio, uma névoa que nos impede de enxergar as 

coisas como elas são.

 Desapegar-se parece ser a sina de todos, e 

a voz poética relata esse processo: “Renunciei a 

quase tudo/ovelha desgarrada que sou/entre a 

morte e o tormento/a palavra como labareda”. 

Novamente, há uma referência à literatura, à 
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palavra, que surge não como via de escape, mas 

como veículo para a purificação exigida. Ela é 

“labareda”, chama que queima o que não pode 

mais continuar existindo na subjetividade.

 As “Elegias” são cantos fúnebres, que ce-

lebram de certa forma aquilo que está morto. 

Preparam o enlutado para aceitar a perda. O 

luto é dor, mas também libertação: “Livrei-me 

de mim e de ti./Estou pejada de andanças/e de 

amor desbastada”. Estando finalmente liber-

to, o ser se torna prenhe de se enveredar por 

outras sendas. Desbastar, por sua vez, é um 

termo bastante usado no campo semântico da 

arte. Em um bloco de mármore, por exemplo, 

desbasta-se o excesso de rocha para que surja a 

escultura “escondida” em seu interior. Da mes-

ma forma, a persona desses versos retira de si 

os refugos deixados por um amor infrutífero 

para dar origem a algo novo.

 Por fim, em “Místicas”, ela está diante da 

própria morte: “Quem é essa que me espreita/e 

me oferece rendas, flores e névoas/se eu a abra-

çar delicadamente?”. Mas não estamos todos? 
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Espreitados constantemente pela aniquilação, 

que virá inexoravelmente, sem que possamos 

adivinhar quando. Nesse mar de dissolução, 

quem concede a imortalidade não é o amor, 

fogo fátuo, mas a palavra, a criação literária, 

que sobrevive no transcorrer dos séculos, tal 

qual a de Alcoforado sobreviveu.

 “A palavra rompe os grilhões/pois é certa 

a fúria do tempo/e minha alma reclusa voa./

Tudo é silêncio./Mas eu canto”: assim se con-

clui o monólogo presente em Cicuta e cilício. 

Nessa toada, Araújo nos oferece uma obra de 

rara beleza, unidade e estética revigorada. De 

um caso particular, extrai os insumos de que 

se alimenta o espírito humano. Assim, só se 

pode esperar que rompa os limites de qualquer 

clausura, logre se lançar ao mundo e vença a 

dilapidação das eras.
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O tutano da experiência viva em 
Jardim de ossos de Marli Walker

Jardim de ossos (2020) de Marli Walker 

explora, como o título indica, a profusão de 

ossadas que vão se produzindo na vida de uma 

pessoa ao longo do tempo. O principal campo 

semântico a ser trabalhado é o do osso en-

quanto estrutura que se forma em torno da 

subjetividade conforme se acumulam as ex-

periências vividas: “é como tatear um recife 

de corais/(exoesqueleto calcário)/sob o sal das 

águas do meu tempo”. Todos os seres humanos 

que alcançaram algumas décadas de existência 

forçosamente apresentam certa couraça de pro-

teção construída pelo acúmulo de desilusões e 

perdas. A fossilização dos afetos, pelo menos 

em certa medida, é necessária à sobrevivência 

e também inevitável.

A própria linhagem parece ser vista como 

uma espécie de andaime em que aquela que 
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está viva se reconhece como alguém que está 

no nível mais alto (ou talvez mais próximo à 

superfície) apoiado nos ombros daquelas que lhe 

antecederam: “meus ossos minerais/carregam 

várias mulheres/sinto-as todas/(antigas e cons-

tantes)/sobre a coluna cervical”. As ancestrais 

são as vértebras que sustentam, umas sobre as 

outras, a estrutura do ser, mais uma vez femi-

nino, que agora anda sob o sol. Mas essa não 

é uma herança fácil de carregar porque muito 

da dor que acometeu as antecessoras continua 

em sua descendente: “são tantas mulheres/em 

meus ossos paleolíticos/tantos detritos/tantas 

noites em claro/tantos partos e perdas/o leite 

empedrado no seio/de todas elas em mim”.

Não só o indivíduo se assenta sobre estru-

turas arcaicas e cristalizadas. O amor também 

se torna um resquício endurecido e escondido 

no interior da bolsa de sentimentos guardados: 

“uma saudade antiga/alojada bem no fundo/o 

esqueleto de um amor/algum farelo de osso”. 

Ao mesmo tempo em que o esqueleto denota a 

morte desse amor, ele sinaliza a sua continui-
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dade no tempo, uma vez que o osso é aquilo 

que permanece depois de todo o organismo 

se decompor. Talvez não seja mesmo possível 

se livrar completamente de todos os amores 

perdidos; algo de sua substância está sempre 

presente e se mistura ao cimento usado como 

base de sustentação para o edifício de uma 

consciência humana.

O contato precoce com a realidade da morte 

molda os primeiros tijolos dessa construção: 

“quando menina (quase adolescendo)/designa-

ram-me a tarefa de matar/a galinha escolhida 

deveria ser morta,/[...] eu, sozinha a um canto 

da mesa,/engolia em seco o gosto do espanto/

[...] (um assassinato premeditado requer/alguma 

frieza que eu ainda não tinha)”. O endureci-

mento em tão tenra idade, causado pelo ato de 

matar para garantir a subsistência do grupo, 

terá ainda serventia depois, quando, na vida 

adulta, é necessário realizar doloridos cortes: 

“ontem, sobre a mesa da cozinha,/estrangulei 

um amor”.

Mas por baixo da carapaça existe uma vida 
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subterrânea, mais fluida e, ao seu modo, também 

resistente: “o peso da estrutura/recai sobre a 

ossatura/da outra vida/(submersa e líquida)/

aquela que insiste/teima a vida inteira/(como 

sobrevida)”. Ainda que o recheio do ser sinta 

o peso da armadura fossilizada, ele jamais se 

entrega, prossegue correndo internamente e 

irrigando o repositório da criatividade da po-

eta. A partir dessa fonte, Walker examina seu 

processo artístico: “sou presa fácil/para este po-

ema/caio no laço de/uma palavra solta/(flerto 

com outra)/finjo um breve revoar”. O estado 

de poesia a arrebata como uma águia a um 

roedor e tanto pode libertá-la quanto devorá-

-la viva. O fenômeno poético pode se realizar 

ou não, independentemente de sua disposição 

ou esforço.

Também é impossível, para a poeta, es-

capar ao contexto político de seu tempo, e as 

preocupações de ordem macro se imiscuem 

ao universo doméstico. É para a mãe, essa in-

terlocutora antiga (não seria a primeira?), que 

se confessa a apreensão pelo presente e futu-
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ro: “minha mãe me conforta/ (ao telefone)/

pede que eu tenha fé/diz que tudo vai passar/ 

que já viu muita coisa”. A confiança da mãe na 

inexorabilidade do tempo se apoia no maior 

número de anos vividos e reforça a ideia do 

caráter mutável de todas as coisas, que não 

permanecem para sempre iguais. O mal há de 

se acabar, assim como o bem, numa roda da 

fortuna constante. Mas, para a voz poética, mais 

próxima do presente e com menos passado acu-

mulado, tal tranquilidade é inapreensível: “este 

século começa mal/(há um tenso movimento/

para as trevas, mãe!)”. Ainda que se saiba que 

tudo é impermanente e cíclico, a angústia de 

estar diante de um desastre social iminente não 

pode ser tão facilmente esquecida.

A percepção da morte volta a rondar o es-

pírito, mas dessa vez se trata de algo maior, de 

uma sensação coletiva de aniquilamento prestes 

a se realizar: “a face do espectro/vigia/a miséria 

humana/a besta vingativa/arfa”. O mundo que se 

conhece corre o risco de desaparecer, e a culpa 

é da própria humanidade, que atrai sobre si “a 
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besta vingativa” do destino, implacável para 

aqueles que se embriagam de húbris. Ainda 

que pareça recear não ser capaz de alterar tal 

estado de coisas, a poeta recusa-se a se calar: 

“mas não morrerei engasgada/com pedaço de 

osso/atravessado na glote/não sou mulher de 

recados/usar meu repertório/é ação que me 

compete”. Se a destruição realmente sobrevier, 

pelo menos o que está entalado na garganta 

será posto para fora, atividade que é sentida 

como própria das poetas.

 Em seus livros anteriores, Pó de serra, Águas 

de encantação e Apesar do amor, Walker incluiu, 

no universo poético, a experiência de migrantes 

no norte de Mato Grosso. Em Jardim de ossos, 

a paisagem se altera, transubstanciando-se na 

capital do estado, que desperta, por sua natureza, 

sensações ambíguas: “aqui nesta terra quente/

no centro do continente/o céu nem sempre 

derrama/a tormenta que ameaça/às vezes é um 

‘Deus nos acuda’/(o estrago é grande)/às vezes é 

alarme falso/(tudo segue como antes)”. Tempes-

tade e calmaria são suscitadas por esse cenário, 
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que não parece proporcionar um meio-termo 

entre extremos. O calor intenso da época da seca 

frequentemente não é mitigado por chuvisco 

algum, e a ameaça de qualquer temporal só se 

realiza numa cascata de suor: “numa tarde de 

agosto/quando um céu de chumbo pesa/sobre 

mim/escorre entre meus cabelos/não me envia 

um pingo de chuva”.

 Jardim de ossos reúne poemas de síntese 

poética perfeita, revelando o domínio de Walker 

sobre as ferramentas de seu ofício. São compostos 

por versos sucintos, mas plenamente suficientes, 

elaborados com precisão e potência. Lirismo e 

indignação se misturam nessas composições, 

produzindo nas leitoras a sensação de estar 

diante de uma voz poética que vivencia, nos fatos 

cotidianos, o peso de estruturas muito maiores 

e de consequências coletivas incalculáveis. A 

ossatura de nossa atualidade difícil é escavada e 

exumada nesse jardim de poemas irretocáveis. 

Quem colhe tais ossos em forma de palavras 

há de ver racharem as próprias fossilizações, 

expondo o tutano de uma experiência viva.
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Luz própria e ramas floridas em 
Toda-Mulher-Vaga-Lume do 
Coletivo As Contistas

Toda-Mulher-Vaga-Lume (2021) reúne po-

emas, micronarrativas e desenhos produzidos 

pelas autoras que integram o Coletivo As Con-

tistas. É um título intrigante, composto por uma 

espécie de neologismo, uma palavra formada 

da aglutinação de várias outras. Qual a relação 

entre escritoras e vaga-lumes? A nota introdu-

tória se refere a esses insetos como seres capazes 

de emitir luz própria, sendo que o “tecido que 

emite a luz é ligado na traqueia e no cérebro”. 

A localização da bioluminescência nesses ór-

gãos do animal parece servir de analogia para 

a expressão verbal das poetas, que combinam 

sons/significantes e conceitos/significados na 

realização do fenômeno literário.

Contudo, a palavra que inicia o nome criado 

surge talvez para alargar ainda mais a prerroga-
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tiva da criação da luz própria: abrangeria ela a 

condição de toda mulher que existe e resiste em 

um mundo que ainda insiste em submetê-la. 

Ter direito ao autocontrole, à autodeterminação 

é o que almejam os seres humanos do gêne-

ro feminino, assim como seus companheiros 

homens (da mesma forma que os vaga-lumes 

controlam a geração da luminosidade em seus 

organismos).

 A coletânea conta com a inclusão de de-

zesseis autoras de textos e/ou imagens. E todas 

participam com uma pequena, mas significativa 

seleção. Dessa forma, a multiplicidade de temas, 

estilos e assinaturas é um dos pilares de susten-

tação do livro. No entanto, obviamente existem 

pontos em comum, dados pela especificidade 

da condição ou das condições femininas em 

um contexto ainda bastante patriarcal.

 Uma das ressonâncias mais impressionantes 

é a questão da violência doméstica. No poema 

“Cotidiano caos” de Claudia Angst, a voz poé-

tica se expressa na terceira pessoa do singular, 

dando vida a uma personagem que visualizamos 
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de fora, de forma fragmentada, como alguém 

que percorre com os olhos os elementos que 

compõem um mosaico, sem conseguir inicial-

mente apreender o todo: “bainha do avental”, 

“nós dos dedos”, “circulação estagnada”, “olhos 

seguindo”, “caminho pelo chão”, “o tom do ci-

mento”, “cinzas também as ideias”, “caos”. Tal 

fragmentação acompanha a desarticulação cau-

sada pela imposição da força: estamos vendo 

alguém que perde sua inteireza em decorrên-

cia de ataques constantemente sofridos. Mas o 

último verso parece oferecer um desafio: seria 

apenas uma confirmação de alguém que tem a 

fala e a própria carne cortadas pelo primeiro 

tapa recebido? Ou trata-se de uma desforra, 

em que o golpe aguentado se reverte em reação 

que corta a fala e a carne do agressor?

 Em “Favor” de Giselle Bohn, há uma mu-

dança de perspectiva dentro de uma configuração 

temática semelhante. O eu lírico assume a voz 

de alguém que parece se dirigir a uma pessoa 

(mulher ou homem?) que sofreu uma traição. 

Há um julgamento e a incitação à violência: “Se 
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fosse você já teria me vingado/Não do desgra-

çado, que não adianta: dela”. Ao mesmo tempo, 

existe a sinalização de pesos diferentes para 

julgar o comportamento de homens e mulheres: 

“Homem é aquela novela, tudo igual/Nenhum 

deles presta, a gente sabe/[...] Mas mulher, não: 

mulher é diferente/Tem mulher decente e tem 

puta”. Dessa forma, é possível pensar que a voz 

que emite esses julgamentos ecoa, na verdade, o 

senso comum de uma sociedade acostumada a 

perdoar mais facilmente os deslizes masculinos. 

O que talvez seja surpreendente nesse poema é 

a renúncia à vingança daquela ou daquele que 

ouve. Ela ou ele parece ter aceitado que pode 

aprender com a dor da rejeição, algo que soa 

simples, mas que ainda é um objetivo distante a 

ser alcançado por muitos homens na epidemia 

de feminicídios em que vivemos.

 Já em “Pão sovado” de Paula Giannini, o 

tema da violência se associa a uma certa inova-

ção formal, em que a narrativa curta surge no 

formato de uma receita de pão. E o preparo do 

alimento se confunde com o tratamento recebido 
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dentro de casa, deixando em aberto se quem 

apanha é o pão ou a mulher que o prepara: “Um 

soco a mais. O último. Terminou de amassar o 

pão. Agora era esperar crescer”. A mulher que 

sova o pão (e que provavelmente também foi 

surrada pelo marido) parece se submeter dili-

gentemente à rotina de uma boa dona de casa: 

“Arrastava-se junto à vassoura e ao calor. Varrer 

a casa inteira. Passar esfregão. Encerar. Deixar 

brilhando”. O desfecho é, contudo, instigante, 

porque revela uma ruptura: ela não irá mais se 

conformar a esse papel: “Quando ele voltasse, 

ela já teria partido. Trabalhara duro. Nunca 

mais seria chamada de vagabunda”.

Outro tema importante, sobretudo num livro 

que faz parte de uma coleção intitulada “Quem 

dera o sangue fosse só o da menstruação”, é o 

do sangramento. As mulheres sangram, isso é 

um fato, mas quais seriam as razões e os senti-

dos que elas associam a isso? Mais uma vez, as 

respostas vão variar de escritora para escritora. 

Fernanda Caleffi Barbetta, em “Sangue-vivo”, 

refere-se principalmente aos momentos em que 
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ocorre a ausência do sangramento na vida de 

uma mulher: “Pior/é quando o sangue/espesso, 

vermelho-vivo, quente, que eu aguardo/mensal-

mente,/não vem”. A indicação de que essa é uma 

situação pior do que outras (quando o sangue se 

faz presente) sugere que se trata de momentos 

de crise: uma gravidez indesejada; a presença de 

uma doença física ou psíquica que interrompe 

a menstruação; a menopausa, que, apesar de ser 

um processo natural, muitas vezes lança a mulher 

num turbilhão de emoções, já que o valor que 

se confere ao envelhecimento feminino tende a 

ser negativo em um cenário em que ela é vista 

principalmente como objeto sexual.

Sandra Godinho, no poema “A carne car-

mesim”, entende o sangramento como algo re-

corrente na condição feminina, mas novamente 

não por motivos naturais: “Sangra a mulher 

ferida/Sangra a mulher devassada/Sangra a que 

percebe a sangria do abandono/Sangra a que 

rebenta por fora o fosso dentro”. Nesse sentido, 

o sangue está associado ao sofrimento cons-

tante da mulher, que é ferida pela violência, 
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pelos insultos, pelo abandono, pelo desrespeito, 

pela negligência. A última estrofe do poema, 

extremamente bela, faz com que essa ideia se 

complete em um círculo perfeito: “Sangra,/

porque sangrar é/o pranto/de uma mulher”.

 Priscila Pereira, autora de “Maternar”, tam-

bém relaciona chorar e sangrar. Mas enfoca a 

interrupção do sangramento em seu aspecto 

positivo: “O sangue que chorava cessou/O útero 

antes vazio se preencheu”. A gravidez, quando 

desejada ou pelo menos aceita, pode trazer 

uma nova dimensão para aquela que dará à 

luz. Isso não significa, porém, que não seja um 

desafio: “O corpo criando outro corpo/A vida 

se dividindo/O ventre expandindo/A mente se 

preparando/A dor rasgando/O amor nascen-

do”. A maternidade não é vista, então, como 

algo idealizado, sempre sublime e que corres-

ponderia a um destino natural da mulher. Ao 

contrário, é entendida como uma construção 

laboriosa, que pode tornar a mulher “Dividida/

Mas ainda inteira/Poderosa/Mas ainda frágil/

Mãe/Mas ainda mulher”.
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As diferentes fases da vida também são exa-

minadas de variadas formas nesta coletânea. 

Em “Palimpsesto”, Elisa Ribeiro se concentra na 

velhice, etapa em que as crenças sociais limitan-

tes muitas vezes relegam a mulher à sensação 

de que é tarde demais, principalmente para 

seus desejos. Mas a voz poética plasmada nesse 

poema não está disposta a se render: “Finjo 

que acredito/e escrevo com batom vermelho/

sobre a data gravada no meu documento/um 

outro tempo”. A mulher não precisa aceitar 

a condenação que lhe é imposta e pode ser o 

sujeito de sua própria história, sendo senhora 

de seu corpo e de seu destino em qualquer 

momento de sua vida.

Sabrina Dalbelo, por sua vez, em “Uma 

mulher menina de 12 anos”, vai mostrar que 

a puberdade, o período de transição para a 

fase adulta, pode ser igualmente desafiadora 

para a mulher. A partir dessa tenra idade, as 

expectativas sociais já são sentidas com todo 

o seu peso: “12 anos/E o sonho inventado de 

ser modelo manequim/Ou até atriz”. O sonho 
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de uma carreira não se torna uma vocação que 

desponta, mas algo coagido, não para trazer a 

verdadeira realização, mas apenas a ascensão 

financeira (daí a insistência da mãe, que vê a 

filha como o arrimo para a família). Só que tal 

pressão pode levar à ruína uma jovem ainda 

não amadurecida para lidar com as frustrações 

e tentações de um meio tomado, em grande 

parte, pela futilidade. O procedimento de riscar 

algumas palavras dos versos, mantendo-as ao 

lado de outras que seriam mais adequadas (para 

quem?), acrescenta um caráter irônico e bastante 

doloroso ao poema, uma vez que as ilusões de 

leitoras e leitores são rasuradas, assim como 

também serão as da menina-mulher retratada.

“Mulher adulta” de Fátima Heluany traz a 

esperança de que esses círculos viciosos possam 

ser interrompidos. Para isso, basta que a mu-

lher se torne consciente de sua própria força: 

“Mulher adulta/chegou a hora de se mostrar/

Levou um tempo, mas entendeu aonde deve 

ir,/com o jeito doce/de quem sabe quem é”. O 

autoconhecimento é o antídoto para cessar os 
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efeitos nocivos das exigências alheias. Aquela 

que sabe quem é saberá aonde ir, o que deseja 

fazer, deixando de ser um joguete nas mãos 

de outrem.

E muitos são os poemas que enfatizam a 

necessidade de a mulher voltar-se para si mesma. 

Evelyn Postali, em “Galeria de coisas”, expressa 

tal questão da seguinte forma: “Observadora 

quieta de mim/Eu sigo de linha em linha,/Sou 

a palavra acertada,/A vingança daninha./Ne-

nhum esquecimento,/Nem silêncio, ou grito./No 

labirinto que sou/Visto meu próprio infinito”. 

Por sua vez, Amana, no poema “Redescoberta”, 

chega a uma conclusão semelhante: “Agora que 

vejo tudo isso/No reflexo do espelho,/Final-

mente aceito/Que aquela pessoa/Sim, aquele 

alguém/refletido, sim,/Sou eu”. Conhecer-se, 

aceitar-se, observar-se, mirar-se nos espelhos 

internos e externos, sem julgamento, mas com 

aceitação: esses são os caminhos que as poetas 

indicam para suas leitoras em seus embates 

com diferentes formas de opressão.

A mulher que agir dessa forma passará pela 
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mesma experiência evidenciada por Anorkinda 

Neide, em “Mais de mil cores”: “Sentei comigo 

mesma e me pus a conversar/e concluí que de 

um vasto arco-íris/sou multiplicidade em ação/

sou caleidoscópio de amor/sou vida em pleno 

ópio/vibração e torpor”. O êxtase de poder con-

tar consigo mesma faz as restrições estabeleci-

das pelos homens diminuírem e a sororidade 

aumentar, como reflete Amanda Gomez em 

“Predadores”: “Dentro de casa/Desde sempre/

Vez em sempre/Seguir/Se permitir/Ao redor, 

algo acontecia/Na luz ELAS surgiam/Nas som-

bras ELES desvaneciam”. Isso acontece porque 

a inteireza não pressupõe a solidão completa, e 

aquela que se encontrar em si ainda buscará a 

companhia de outras e outros que a auxiliem 

no próprio crescimento, conforme bem lembra 

Renata Rothstein: “Eu sem lei — sobrepujo o 

tudo, o nada, a sorte, a posse./Sou silêncio, 

sombra e sonho/Sou inteira — e não basto”.

Como evidencia Juliana Calafange, em 

“Chuva branca”, é possível abandonar as ex-

pectativas em relação aos outros e assumir o 
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próprio caminho, com tudo de bom e ruim que 

contiver: “É porque não posso mais/Esperar que 

amanheça/Que você cresça ou vá embora/Ou 

que nos dê flores o jardim/Quanto mais corre 

o trem/Mais reto é o trilho/Sou somente Só/É 

meu nome, minha sorte e meu declínio”. E, 

assim, como aparece nos belos desenhos de Bea 

Machado, ramas floridas e verdejantes brotarão 

da coluna, ventre, pescoço, membros e dedos 

de uma mulher amadurecida dessa forma, con-

tagiando a todas e todos com sua vitalidade. 

Tal é a transformação que a leitura de Toda-

-Mulher-Vaga-Lume pode proporcionar para 

aquelas e aqueles que tiverem o coração aberto.

Referência
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Vai passar o estandarte de 
Bendita sois vós de Clark 
Mangabeira

Em Bendita sois vós (2021), Clark Mangabeira 

examina o cotidiano por meio de uma série de 

lentes. Instantes aparentemente corriqueiros, 

como um mergulho no mar ou uma aula de 

Direito Civil na universidade, são aumentados 

para mostrar como a ficção e a boa literatura 

também podem ser encontradas neles. Outros 

momentos surgem meio que borrados, e aqui-

lo que a princípio parecia ser uma coisa logo 

se revela outra. Não se trata simplesmente de 

uma “reviravolta ao final”, expediente que o 

narrador do conto que faz parte do epílogo, 

“Ave Maria”, diz apreciar, mas que foi criticado 

como um clichê por sua revisora. Por influência 

ou não dessas críticas (mais provável que não), 

o fato é que o final com reviravolta, presente 

em grande parte do livro, se parece mais com 
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um ajuste de foco, com o avançar e afastar do 

zoom, com tornar mais ou menos nítida toda 

uma situação.

Esse procedimento estético aparece ain-

da enquanto metáfora em “Manhã de março”, 

em que um homem enxerga ao longe a amada 

recém-perdida apenas como um borrão, uma 

imagem disforme. O caminho de aproximação 

que iria trazer nitidez a essa miragem é, no en-

tanto, interrompido por um trágico acidente. 

Mas talvez nesse brusco corte esteja a chave 

para o reencontro, afinal, “Felicidade o nome? 

Só ele sabe. Ou saberia”. Então, às vezes a mu-

dança de perspectiva é tão intensa e abrupta 

que aquilo que se deu a ver até ali de forma 

embaçada ou míope segue apenas como uma 

presença sugerida, a cujos contornos se tenta 

adivinhar sem que uma apreensão total seja 

jamais possível.

Em “A dança”, o embalo das ondas do mar 

do Leblon, “mais extasiante do que qualquer 

outro”, auxilia na criação do efeito de algo que 

ora emerge na narrativa, ora submerge. Esse 
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movimento cambiante se relaciona com certo 

embaralhamento das identidades: quem narra é 

um homem ou uma mulher? Porém, tal parece 

ser mesmo a natureza dos gêneros, que amiúde 

são pensados como totalmente distintos, mas 

que frequentemente demonstram ser muito mais 

elásticos do que aquilo que cabe em simples 

binarismos. Quando a voz narrativa estabelece 

por fim uma definição a respeito de si mesma, 

afirmação e negação não espelham contrastes, 

mas traçam equivalências: “Naquele mar, per-

cebo hoje que sempre fui a puta de um cliente. 

Nunca, jamais de fato, o neto do meu avô”.

O conto “Mangueira” também se completa 

com uma dissolução semelhante. Embora sejam 

evitados adjetivos que marquem o gênero de 

quem narra em primeira pessoa, cria-se um 

horizonte de expectativa em que um sujeito 

masculino parece deter a palavra: “Minha família 

sempre curtiu Carnaval, mas eu o descobri anos 

depois. Chamego para uma namorada. Ela me 

levou, sob coação de casal, à quadra de uma 

Escola que conhecia apenas pela televisão”. A 
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armadilha para o estereótipo talvez esteja na 

palavra “casal”, identificada culturalmente quase 

sempre com o par homem/mulher. Mas bem 

se sabe que existem casais com outras confor-

mações. E a cristalização se desfaz enquanto os 

corpos – e gêneros – se confundem na trama, 

como parceiros de uma dança tão dinâmica e 

sensual quanto o samba.

Mangabeira, exímio no esmaecimento de 

limites e diferenciações, escolhe um nome cor-

riqueiro para suas/seus protagonistas: Maria. 

Sob o manto de Maria, pode esconder-se tan-

to a puta quanto a santa. Maria são todas as 

mulheres, mesmo aquelas que não se chamam 

assim. Como vimos, Maria às vezes é homem 

também. Maria está ainda em relação direta 

com o mar, elemento marcante em muitos 

dos contos aqui presentes. Escapa, assim, da 

estreita configuração religiosa, aproximando-

-se de Iemanjá e Oxum. Nesse sentido, a pista 

para a escolha, “Simples: o nome será Maria”, 

demonstra-se enganosa: não há nada de direto 

e elementar em tal nomeação.
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Continuando com as denominações que 

não aparentam a complexidade que de fato 

possuem, o autor decide dividir seu livro em 

Prólogo, Ato I, Ato II e epílogo. São seções mais 

facilmente encontradas em peças teatrais e não 

em coletâneas de contos. O que haveria de en-

cenação nesse conjunto de narrativas? Talvez 

o jogo de aparências, disfarces e fantasias que 

faz parte do teatro (e do Carnaval). Em Bendita 

sois vós, as personagens se parecem com atrizes 

que carregam indumentárias que as fazem se 

assemelhar ao que não são. Mas assim como 

um intérprete torna-se, pelo menos tempora-

riamente, aquilo que interpreta, elas também 

adquirem novos contornos. E o caleidoscópio 

das identidades continua girando e produzindo 

variadas formas. 

Além disso, ambos os Atos são designa-

dos como se fossem contrários: o primeiro, 

reunindo os contos nomináveis, e o segundo, 

os inomináveis. As Marias, identificáveis no 

Ato inicial (embora muitas vezes sob disfar-

ces), tornam-se Ela, Ele, Elas no seguinte. O 
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nome que não nomeia se alarga para incluir 

os pronomes que não determinam as pesso-

as sobre as quais se fala. Então, são opostos 

que, na verdade, se colocam numa relação de 

contiguidade ou justaposição. Ademais, nesse 

segundo segmento, a brevidade das narrativas 

surge ainda mais acentuada, assim como seu 

potencial de surpresa ou quebra do esperado: 

Ela

Ao passar pela boca, a bala, da expectativa do 

doce, distanciou-se, assumindo um inesperado 

azedo para o paladar infantil da moça.

Mas cumpriu o estrago, estourando-lhe a nuca.

Simulando o efeito explosivo de um projétil, 

a narrativa toma de assalto a atenção de quem 

lê e a assombra com uma imagem imprevista. 

Narrar nada mais é do que mostrar a ruptura de 

uma determinada ordem e seus desdobramen-

tos. Contar que alguém sente na boca o gosto 

doce de uma bala tal qual o desejável provavel-
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mente não despertaria interesse suficiente. Mas 

romper com o previsível e implodir certezas é 

golpe de mestres na arte do conto. Nesse seu 

livro de estreia, Mangabeira mostra a que veio 

e revela, além do domínio do ofício, a ousadia 

que caracteriza o modo de agir de quem sente 

verdadeiro prazer naquilo que realiza. Nisso, 

ele se assemelha a um sambista experimentado, 

que, após anos de treinamento, faz com que 

os movimentos e passos aprendidos pareçam 

tão naturais quanto o simples caminhar. Sendo 

assim, senhoras e senhores, abram alas para 

Bendita sois vós passar e encantar!

Referência
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Poesia para ressignificar o 
caos: “Eu” pandêmica de Maria 
Cleunice Fantinati da Silva

A pandemia de coronavírus impôs o iso-

lamento sobre grande parte da população, 

principalmente sobre uma parcela mais pri-

vilegiada que pode ficar em casa e trabalhar em 

home office. E mesmo os que são obrigados a se 

locomover estão experimentando algum tipo 

de restrição em seus deslocamentos. Muitos 

escritores encontram-se nessas circunstâncias, 

constantemente fechados em suas residências. 

Alguns sofrem bloqueios criativos causados pelo 

clima de insegurança e medo que paira sobre 

todos. Mas, para outros, a literatura se converte 

em válvula de escape e, essencialmente, numa 

maneira de ressignificar as agruras da situação.

Esse é o caso de Maria Cleunice Fantinati da 

Silva em “Eu” pandêmica (2021). Como o título 

torna explícito, esse é um livro de um “eu” que 
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busca dar vazão aos diferentes estados de alma 

provocados pela ameaça pandêmica. O interno 

e o externo se alinham, e já não se sabe onde 

começa um e termina o outro, talvez porque 

não existam mesmo separações. A experiência 

do isolamento social faz com que essa cons-

ciência poética reconheça a poesia nas coisas 

simples, pequenas, que, em ocasiões normais, 

geralmente passam despercebidas: “Onde escon-

deu -se a minha alegria?/ Ou morreu surtada 

com a pandemia?/ Passeando pelos cômodos 

de minha casa vazia,/ Visualizo a sapateira,/ 

Compreendo que ali não estaria”. Ou ainda: 

“Por cima do muro/ Meus olhos alcançam/ As 

pontas das folhas do coqueiro que balançam../

[...]/ Sem se incomodar com meu desespero”.

Sapateira e coqueiro tornam-se, assim, com-

panheiros desse existir encerrado e solitário. Mas 

não é apenas a melancolia da solidão que eles 

refletem. A voz poética está carregada de pesar 

pelos efeitos coletivos devastadores do vírus. 

É daí que provém o seu desespero. Portanto, a 

angústia alarga-se para abarcar a preocupação 



214 215

social: “Um vírus pouco conhecido, invasivo/

Leva todos para baixo./Perguntas surgem a todo 

momento:/E o desemprego? – só o aumento.../E 

a saúde pública? – é um tormento.../E tantas 

mortes?/- Satisfação de Hades”.

Dessa forma, o vírus veio assolar um cenário 

que já era sentido como bastante precário, com 

desemprego galopante e saúde pública aban-

donada. A desolação da realidade circundante 

compara-se ao mundo mitológico dos mortos, 

no qual Hades é o senhor supremo. O deus 

grego deve estar satisfeito com o que vê na 

Terra, passeando majestoso por entre a pilha de 

cadáveres, que se torna maior pelas desigualda-

des sociais, sobretudo num país como o Brasil.

Reconhecer tais agravantes não significa, 

contudo, minimizar o vírus, que é fartamente 

adjetivado por Fantinati. Ele é “pouco conhe-

cido”, “súpero”, “invasivo”, “invisível”. Por esses 

atributos, forja-se, nos poemas, uma imagem 

do vírus como uma entidade supra-humana, 

ainda não plenamente identificada pela ciên-

cia. Um ser tão microscópico que chega a ser 
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invisível, porém, altamente letal, invadindo 

organismos, órgãos, tecidos, sem que existam 

maneiras efetivas de contê-lo.

Em “A Viagem”, possivelmente o poema de 

tom mais dramático na coletânea, a voz poética 

adota a perspectiva de um paciente acometido 

pela covid. Inicialmente são enumerados os 

conhecidos sintomas: “dor”, “frio”, “arrepios”, 

“calafrios”, “convulsões”, “falta de ar”. Apresen-

tados assim, em versos sucessivos, têm o efeito 

de provocar no leitor a sensação de gravidade 

gradual, que é característica da doença. De 

todos os sintomas, a falta de ar configura-se 

como o mais preocupante, uma vez que seu 

agravamento pode levar rapidamente à morte. 

Dessa forma, o leitor prepara-se para o que se 

segue nas demais estrofes.

Mais adiante, o eu lírico descola-se das 

restrições do corpo adoecido: “Na penum-

bra/Sobrevoei/Um mundo lúgubre/Espaço 

cadavérico/Tantos sepulcros”. O cenário re-

tratado no poema transforma-se num meio 

fantasmagórico, apresentado a partir de uma 
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visão aérea das inúmeras covas abertas, uma 

imagem poética que remete às famosas fotos de 

novos cemitérios que circularam na imprensa. 

E, numa espécie de zoom, o foco se posiciona 

sobre uma das valas, em que “No meio de tantos 

corpos.../Minhas roupas/Um corpo vestia”. O 

reconhecimento de suas vestimentas faz com 

que o eu poético se conscientize finalmente 

de sua própria morte. Voltam, em seguida, as 

lembranças das circunstâncias do fim: “Deixei 

o mundo/Sem alento.../Sem amor.../De quem 

me amou./Momento insólito!/Sem nenhum 

adeus”. Não resta dúvida de que foi um fene-

cimento causado pela covid, em referência às 

proibições em torno de visitas e velórios para 

os que morrem da doença.

 Fantinati segue a tradição dos poetas que, 

mesmo diante de grandes adversidades, conti-

nuaram oferecendo ao mundo poesia de alta 

qualidade. Impossível não lembrar, por exem-

plo, dos poetas do Gueto de Varsóvia, Itzhak 

Katzenelson e Władysław Szlengel, cujos ver-

sos sobreviveram ao genocídio de seus povos e 
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servem hoje de testemunhas da resiliência com 

que enfrentaram o aprisionamento e a amea-

ça constante da morte. Guardadas as devidas 

proporções, a pandemia de coronavírus tam-

bém impõe sobre os poetas um confinamento 

forçado, e, na ausência de uma vacina eficaz, a 

sobrevivência torna-se uma questão de sorte. 

Os versos de Fantinati são um registro dessa era 

de incertezas que jamais se perderá. A poesia 

não nos salva da morte, mas pode nos salvar 

do esquecimento. Essa é a imortalidade que 

ela possibilita.
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Morte e sonho em O lado 
sensacional da vida é o meu de 
Felipe Nascimento

O lado sensacional da vida é o meu (2019) 

de Felipe Nascimento é, como o subtítulo in-

dica, um livro dos mortos. Nesses versos, um 

transeunte passeia por uma série de cenários 

desolados, refletindo a própria desintegração. 

“(Os mortos se caracterizam pelo seu silêncio, 

/Pelo esquecimento)” surge como uma máxima 

que contradiz o eu que se movimenta como 

que por entre destroços de guerra, uma vez 

que ele se revela sempre ciente da presença da 

morte, praticamente em todas as criaturas e 

objetos que contempla. Também nesse trecho, 

exemplifica-se o seu uso de parênteses para 

conter algumas verdades que parecem trans-

bordar do corpo de certos poemas. Aquilo que 

é demasiado pode ser dito dessa forma, sem que 

se perca o fluxo de pensamento, numa dicção 

bem próxima da fala cotidiana.
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 A cidade como local de experiência da voz 

poética torna-se algo que, pela própria existên-

cia, esmaga qualquer possibilidade de se passar 

incólume por ela: “Praia Grande é como se um 

caminhão de realidade passasse por mim”. A 

cidade de residência do poeta é vista como um 

turbilhão de acontecimentos tão intensos que 

não há como ignorá-los ou mesmo decodificá-los 

dentro de um processo racional de compreen-

são. Em compensação, São Paulo, que pode se 

referir ao estado ou à megalópole de mesmo 

nome, parece ser lida de uma outra forma: “São 

Paulo para mim tem o peso de um balão”. Tal 

flutuação de um espaço conhecido por sua pu-

jança (seja o estado ou a cidade) sugere que, 

para o eu lírico, ele se assemelha às “abstrações 

das notícias de jornal”, uma realidade distante e 

imaginária, diferente, portanto, daquela que o 

atropela como uma jamanta em seu cotidiano. 

Mas mesmo longínqua, tal configuração espacial 

não é mais viva. Ao contrário, ela também está 

carregada de morte, e o afastamento não evita 

a percepção de sua destruição.
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 O livro se divide em três partes. Na pri-

meira delas, “O nascimento e a morte do Brasil 

(questões de identidade, de política e de socie-

dade)”, o cadáver que apodrece a céu aberto 

é o da coletividade. Desenha-se, assim, uma 

imagem que vai na contramão do que declara 

um dos poemas mais constitutivos da identi-

dade nacional, pois “Essa terra não tem mais 

palmeiras/E nem canta mais o sabiá”. O Brasil 

não passa de terra devastada, onde “Minha 

gente vai morrer com o gosto de plástico/Minha 

gente vai morrer com o sangue escorrendo até 

o queixo/Minha gente vai morrer no asfalto 

(ou nas terras desapropriadas)”. A nação que 

causa a morte de seus filhos produz cidades que 

também estão mortas, nas quais “(os proletá-

rios não são pessoas, nem tem rostos, só mãos 

enormes e calejadas)”. Os pobres constituem 

o despojo mais evidente nesse horizonte de 

aniquilação.

 A segunda parte intitula-se “Uma jane-

la ou uma ausência bem construída”. Nela, o 

que se enfatiza é o sentido da visão, já que “O 
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mundo conhecido cabe todo nos seus olhos”. 

Através do olhar, vivencia-se a decomposição 

de todas as coisas. A visão é, nesse sentido, 

tanto a janela que se abre para tal universo 

sombrio quanto um órgão também sujeito ao 

perecimento: “Um dia um verme comerá o 

meu olho”. No entanto, talvez algo permaneça:

Mas eu estar aqui, e você aqui

Tem todo o significado.

Esse movimento do diafragma,

Essa voz única,

Não se perderá nas mentes

Haverá solo fértil,

Onde as conexões crescerão.

 As conexões entre as pessoas sobreviverão 

a todas as tragédias e, delas, surgirá a fertili-

zação, a semente para novos tempos, em que 

“Também seremos os grandes/Do nosso próprio 

tempo, /Da nossa própria história”.

 Na última seção, “O sonho, o ego e o mun-

do”, o terreno examinado mais de perto é o da 
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subjetividade: “‘não é preciso sonhar’. Disse um 

homem numa palestra de tecnologia. ‘Hoje, a 

subjetividade está na tecnologia, pronta e na 

sua prateleira’”.  Como não podia deixar 

de ser, o sonho também aparece comprometido 

nesse cenário de devastação. Contudo, assim 

como acontece no segmento anterior, há ainda 

alguma esperança. Afinal, “Viver é estar por 

entre essas coisas não inventadas”. Mesmo que 

tudo pareça estar tomado pelas coisas tecno-

lógicas ou metálicas, algo fundamental ainda 

pode existir, justamente no meio daquilo que 

não foi feito pelos seres humanos e suas fer-

ramentas. Esse parece ser o lado sensacional 

da vida, justamente aquele que contém o que 

não foi construído pelas mãos das pessoas, seus 

sentimentos talvez, que consequentemente, não 

podem ser tão facilmente destruídos por elas.
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A arte dos encontros em Entre.
amoras.e.amores de Chris 
Herrmann

Entre amoras e amores (2020) de Chris 

Herrmann trata da arte dos encontros. Ou, 

como quer o subtítulo, dos desencontros que 

acabam se transformando em doces surpre-

sas. É impossível não se identificar com pelo 

menos algum dos seus cinquenta minicontos, 

tão próximos estão das vivências cotidianas da 

maioria das pessoas. As personagens parecem 

ser de carne e osso, experimentando situações 

bem semelhantes àquelas que acontecem co-

nosco ou com quem conhecemos.

O mote, em todas as narrativas, é a presen-

ça das amoras, palavra que é um par mínimo 

para amores e que, em gíria corrente, tem sido 

inclusive utilizada como seu “feminino”. Em 

relação à fruta em si, chama a atenção a cor, 

vermelha, também popularmente associada ao 

amor. Essas amoras surgidas nas tramas deline-
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adas por Herrmann são sinaizinhos vermelhos 

que indicam para as leitoras que, a partir dali, as 

circunstâncias das personagens serão alteradas 

para melhor. Em outras palavras, são impor-

tantes pontos de virada em suas trajetórias.

 Lucinda, de “O elevador que enleva”, nem 

tinha realmente escolhido as amoras no horti-

frúti. Seu alvo eram os morangos, assim como 

sua vontade manifesta também era não manter 

mais relacionamentos amorosos. Porém, um 

lapso a fez trocar as frutas e, mesmo tomando 

ciência disso no caixa, decidiu não voltar ao plano 

inicial. Esse pequeno detalhe, aparentemente 

sem importância para o enredo, na verdade, 

sinaliza que a personagem, ao contrário do que 

pensa, está aberta ao inesperado. Quando mais 

tarde encontra um antigo amor da juventude 

no elevador, ela também se revela receptiva, 

descortinando para si “um futuro promissor”.

“Manoel vai às compras” se desenrola num 

cenário similar, o supermercado, o que refor-

ça a ideia de que as narrativas de Herrmann 

acontecem em espaços corriqueiros do dia a 
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dia. Ao contrário de Lucinda, Manoel seleciona 

as amoras conscientemente, mas para fazer um 

doce recém-aprendido na internet. A novidade 

ainda se dá no próprio fato de estar fazendo 

compras, coisa que normalmente deixava a cargo 

da mãe e da irmã. Mais uma vez, a abertura 

para o novo, ainda que pareça mínima, possi-

bilita que o protagonista encontre um amor, 

uma linda moça que acidentalmente esbarra 

em seu carrinho.

As amoras podem aparecer até mesmo in-

diretamente, como em “Jesus e a Virgem Maria”. 

Nesse caso, não é de fato a fruta que faz dife-

rença na vida das personagens, mas um filme, 

cujo título acaba servindo de paradigma para a 

função desse motivo em todos os minicontos do 

livro: “O milagre das amoras”. Durante a sessão 

de cinema, Jesus toca em Maria pela primeira 

vez e já é alertado pela moça que qualquer coisa 

mais intensa só seria possível depois do casa-

mento. O rapaz, ainda que avesso a tradições 

desse tipo, fugindo da ideia da mãe de fazê-lo 

padre, aceita a condição da namorada, o que 
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o direciona, de forma diferente, a um destino 

sacramentado.

Entre amoras e amores apresenta narrativas 

tão deliciosas quanto a própria fruta que lhe 

dá nome. Humor e leveza se destacam como 

elementos principais para tratar das histórias de 

personagens que estavam fechadas para o amor 

e que desabrocham a partir do contato com o 

inesperado. A semelhança entre palavras, nomes 

e expressões (que já marcava o título) continua 

a ser explorada por todo o livro de forma in-

teligente e divertida: “o resto é história e dois 

filhos lindos do casal Januário feliz e Rosana nas 

alturas”; “a vida daqueles dois passou a ser de 

dois passarinhos apaixonados que, certamente, 

teriam inspirado versos de Manoel de Barros, 

não dos esbarros”; “o pão francês era alemão”. 

Com tal caráter leve e lúdico, Entre amoras e 

amores pode ser lido por diferentes tipos de 

pessoas, de faixas etárias e formação diversas, 

levando-as ao mesmo tempo a refletir, quase sem 

sentir, a respeito dos encontros e desencontros 

que caracterizam as vidas humanas.
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As muitas janelas de Fenestra.
de Cristiane Tolomei

Fenestra: vida através da janela (2019) de 

Cristiane Tolomei é sobre janelas. Inicialmente 

essas janelas se abrem para o passado, para a 

infância de uma voz poética que foi um dia 

menina e que hoje é mulher. São as “Memórias 

de uma menina/que não há mais”. Vestígios de 

um passado infantil se acumulam em grossas 

camadas, às vezes revelando recordações agra-

dáveis, como as “brincadeiras de roda, elástico, 

amarelinha, pique-esconde” ou “os bolinhos de 

pinga da avó”, que compunham uma realidade 

mais mansa e mais doce do que a atual.

 Em outros momentos, é enfatizada a vio-

lência da passagem para a vida adulta, que re-

presenta a morte da menina, agora apenas um 

corpo inerte que “flutua sob a água” “e repousa 

tranquilo/entre as raízes de um carvalho”. No 

destino dessa pequena Ofélia, desenha-se a 
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perda da inocência que acomete toda aquela 

que se torna mulher, seja pelo amadurecimento 

do corpo e chegada da menstruação, seja pelo 

sangramento causado pela primeira relação se-

xual, reunindo tal sentido duplo no “sangue 

consagrado da menina”. E quando se trata de 

uma violação ou trauma, apenas “a corrente do 

rio” (ou a passagem do tempo) pode purificar 

“o que foi consumado”.

 O amor perdido também separa a mulher 

da menina: “No silêncio a voz daquele que um 

dia foi meu./Num delírio de insensatez/murmú-

rios ardentes/de momentos que não voltarão./

Neste espaço,/Testemunho de nosso amor,/hoje, 

se revela o algoz”. O tempo que cura também 

machuca porque inexoravelmente traz perdas 

em seu fluxo.

 Mas talvez o rito de passagem mais deter-

minante seja mesmo a gravidez e o nascimento 

do filho, vistos com alegria, mas simultanea-

mente com dor e angústia: “Choro./Solidão./

Sem saber cozinhar, sem saber cuidar de uma 

casa,/Sem saber cuidar de uma nova vida”.
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 Diante desse amadurecer dolorido, a mu-

lher “escreve para compreender-se?/Escreve para 

compreender o mundo/para compreender os 

motivos/compreender os porquês”. Nesse sen-

tido, o crescimento, que é quase uma maldição 

para qualquer mulher, torna-se insumo para a 

poesia, para o fazer poético. E o poema é a janela 

através da qual pode-se atingir uma experiência 

mais significativa: “Difícil penetrar no univer-

so das palavras,/mas é prazerosa a escrita/que 

comunga com a vida/vivências representadas”.

A poesia pode libertar quem se encontra limi-

tado por situações restritivas: “As palavras voam 

fantasticamente/Fugindo da opressão”. Tolomei 

abre, assim, com maestria, essa fenestra de pala-

vras para que atravessemos a dor do cotidiano 

em busca de sentidos para nossa existência. Em 

suas “palavras labirínticas,/o poema flui entre 

pensamentos/antigos e novos./Trazendo angústia 

e consolo”. É um convite para que nos lancemos 

sem medo pelas janelas de sonho e agonia que 

separam os compartimentos de nossa vida, para 

que ela flua cada vez mais livre e plena.
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Uma inscrição na imensidão da 
vida: Inscrição.no.deserto
de Evaldo Balbino

Inscrição no deserto (2020) de Evaldo Balbino 

é sobre o processo inexorável do tempo, que, 

como um rio caudaloso, leva em seu fluxo todas 

as coisas vivas e amadas. Esse deus da perda é 

evocado nessas páginas por uma voz poética 

que sabe estar diante de forças mais poderosas 

do que qualquer ação humana. Porém, a sua 

não é uma atitude de revolta, mas de reverên-

cia, marcada pela maleabilidade da água, que 

contorna obstáculos e preenche abismos. Ainda 

que o tempo seja “um cão faminto”, o “coração 

se alarga/desdobra panos e anseios,/querendo 

tirar da vida/o mofo do esquecimento,/o que 

suja sua beleza”. Da voracidade do destino, 

tenta-se retirar sentidos que se oponham ao 

apagamento de tudo o que existe.

 Mesmo quando o cotidiano é vivenciado 
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como dias de “festa e comeria”, a consciência 

da morte se impõe amarga: “De repente a lem-

brança de que à mesa,/plantada sobre a terra 

ancestral,/faltava o seu corpo já cansado”. A 

perda dos antecedentes nos lança nos “medos 

de orfandade”, na experiência de que afinal es-

tamos todos sozinhos, abandonados no mundo 

à própria sorte até o dia derradeiro. Outros 

desaparecimentos, que na superfície são amiúde 

considerados de menor importância, também 

contribuem para tal sensação. No poema “Diva 

I”, a morte de um animalzinho de estimação 

acarreta a reflexão de que “as vidas/(a tua, a 

minha, a nossa)/são oceanos escorrendo entre 

dedos”.

 A relação com a divindade nesse universo 

de desamparo é ambígua. Por um lado, Deus 

é sentido como um protetor sempre presente, 

como no poema “O salt(e)ador amoroso”, em 

que tanto a alma quanto o corpo sentem que 

podem realizar tudo o que anseiam justamente 

por ter essa companhia constante. Em outros 

momentos, por outro lado, a felicidade divina 
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é vista como insensibilidade em face da misé-

ria humana, já que “nada é motivo para festa”. 

Deus talvez sorria porque não sente na carne 

a dor da finitude. Se fosse feito à semelhança 

de sua criatura, saberia que não há razão para 

alegrar-se. O eu-lírico se debate com a disposi-

ção de acreditar numa transcendência, embora 

aquilo que observa contrarie sua vontade: O que 

desejo ver, olhando os mortos,/é a vida plena 

e imortal,/mas vejo o que veem os vermes:/

apenas esta vida e nada mais,/apenas esta vida 

em seu final”.

 Contudo, no lugar do desespero, que pode-

ria surgir após essas constatações, toma corpo 

uma sensualidade sôfrega, buscando sorver da 

vida o que ela pode oferecer antes de terminar: 

“Sei-me vivo assim para sempre,/úmido de lá-

bios que fenecerão:/beijos rubros, precipícios”. 

O amor físico não é apenas aquele que se volta 

ao corpo de outro ser humano, mas também 

aquele que se dirige a tudo o que se apresenta 

para os sentidos, seja animado ou inanimado. 

Água, pássaros, peixes, flores, montanhas são 
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objetos do afeto da voz que canta “as coisas mui 

sensíveis,/as lindas coisas (mesmo fugidias)”.

Inscrição no deserto é, na verdade, uma ins-

crição na imensidão, um mergulho na com-

plexidade da vida. Emaranhar-se nos fios que 

compõem essa grande trama é o que resta fa-

zer até que ocorra a consumição pelo tempo. 

Refestelar-se em prazeres efêmeros enquanto 

a consciência do fenecimento não adormece 

jamais. Fruindo desses belos poemas, leitoras e 

leitores certamente se tornarão mais cientes de 

tais realidades. É leitura pela qual não se passa 

incólume quando se tem um coração batendo.

Referência

BALBINO, Evaldo. Inscrição no deserto. Cabo Frio: Helvetia 
Edições, 2020.
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O ataque do gavião em 
Abobrinha de Lorenzo Falcão

Em Abobrinha (2021), Lorenzo Falcão não 

nos apresenta abobrinhas, no sentido popular 

de bobagens. Antes, o que ele irreverentemente 

denomina como bobagens ou baboseiras são 

leituras do mundo cotidiano – e o que seria a 

poesia se não a iluminação da realidade pro-

saica? Nessa revelação de instantes comuns, 

aparecem a contemplação da natureza, refe-

rências a amigos e amores, questionamentos 

existenciais e reflexões a partir do fazer poé-

tico. Tudo isso vem recheado de humor, traço 

característico do poeta, mesmo em produções 

anteriores, mas se trata de um humor tingido 

de certa melancolia, doído (que não deixa de 

ser meio doido também) diante da fugacidade 

das coisas e da sensação constante de perda.

No poema “boa noite”, por exemplo, te-

mos a enumeração dos objetos e sensações que 
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enchem uma noite como outra qualquer na 

vida do poeta: “noite silêncio vazio/lua frescor 

solidão/insônia ausência/sala computador/te-

clado inspiração/angústia lembrança”. A noite 

parece ser o momento em que a solidão mais se 

impõe, com seu silêncio e vazio, mas é também 

o período em que o poeta exercita seu ofício, 

em seu embate com o teclado do computador, 

tentando transformar impressões e lembranças 

em poesia. A aparente simplicidade do poema 

esconde sua complexidade: o despojamento dos 

substantivos, desacompanhados de pontuação 

(com exceção das reticências) e de adjetivos, 

conectivos e verbos, revela a crueza dos dias e 

horas que se acumulam e da atividade criati-

va, sempre solitária, principalmente no que se 

refere à literatura.

A concisão surge como outra marca re-

gistrada de Falcão, mas esse procedimento de 

construção poética também acaba sendo vis-

to com ironia: “agregar umas poucas/e pobres 

palavras/sem a menor intenção/de nobrezas”. 

Porém, a economia nesse campo, ou seja, a 
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criação de muito a partir de muito pouco, é 

obra de mestres. Nas quadras em homenagem 

a poetas mulheres de Mato Grosso, em poucos 

versos e sílabas poéticas, são reunidos aspec-

tos tanto da personalidade das autoras quanto 

de sua escrita. Seus nomes ancoram as rimas, 

mas também as metáforas que se depreendem 

da produção de cada uma delas. Rendo aqui 

também meu singelo tributo a Lorenzo Falcão, 

gavião à espreita das palavras e imagens certas, 

de ataque sempre preciso sobre suas presas. 

Referência

FALCÃO, Lorenzo. Abobrinha. Cuiabá: Carlini & Caniato, 2021.
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