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Cinco anos após a morte do escritor, 
Cândido publica dossiê sobre o legado do 
inclassifiicável autor de O mez da grippe 
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E
xperimental? Transgressor? Multimídia? Hi-
permoderno? Um mestre da colagem literária? 
Tudo isso, bem mais do que isso. Maria Sale-
te Borba é autora de dissertação de mestrado e 

tese de doutorado sobre a obra de Valêncio Xavier e 
ela o define, acima de tudo, como artista.

A definição vem a calhar. 
Valêncio Xavier (1933-2008) foi um inclas-

sificável. Décio Pignatari se espantou com O mez 
da grippe (1981) e disse que a novela seria o ro-
mance mais inventivo das Américas naquele con-
texto. Paulo Leminski o chamou de Minotauro de 
Curitiba, por causa do livro O Minotauro (1985), e 
depois ressaltou que ele seria o mais japonês dos 
escritores brasileiros, em texto de apresentação 
do livro O mistério da prostituta japonesa & Mimi-
-Nashi-Oichi (1986). Na Folha de S.Paulo, ele foi 
rotulado de o “Frankstein de Curitiba”, entre ou-
tros motivos, por ser um pioneiro na fusão de tex-
to e imagem.

Valêncio nos deixou há cinco anos. Duran-
te essa ausência, o legado dele faz eco. Dentro das 
universidades, multiplicam-se estudos sobre o que 
produziu. A professora Ângela Maria Dias, da 
Universidade Federal Fluminense, escreveu um 
artigo para esta edição do Cândido comentando 
os procedimentos do autor a partir de Rremem-
branças da menina de rua morta nua (2006), aque-
le que foi o último livro organizado por Valêncio 
ainda em vida. 

A família garante que não há inéditos. Luci, a 
viúva, e Ana, a filha, dizem que, a partir de agora, o 
que deve acontecer são reedições dos títulos do au-
tor — conteúdo da reportagem de Marcio Renato dos 
Santos, que recupera fragmentos do percurso do es-
critor que flertou com o cinema, escreveu em parceira 
(A propósito de figurinhas, de 1986, é obra em conjunto 
com Poty Lazzarotto), dirigiu equipamentos públicos, 
atuou em televisão e no jornal Gazeta do Povo. 

O Cândido também publica um texto que 
o genial Valêncio, como ele mesmo se autodeno-
minava, produziu para um jornal curitibano. Tem 
relação com o período de férias que se aproxima e 
traz o humor desse personagem único da cultura 
paranaense e brasileira. Amigos e interlocutores de 
Valêncio também estão presentes, por meio de de-
poimentos, nesta edição, uma homenagem-tributo 
ao múltiplo inventor da realidade.

Boa leitura.

Uma delícia mergulhar no mundo do “grande 
Valêncio” e suas reminiscências em Minha 
mãe morrendo e o menino mentido. o 
livro segue uma forma de escrever pouco 
linear, catastrófica, o que leva a crer que 
Valêncio era meio surrealista. o volume 
traz três livros, todos construídos a partir 
de anotações de um menino sobre temas 
variados, que vão de sua relação edipiana 
com a mãe, o despertar do sexo, o 
catolicismo e a culpa católica, os livrinhos 
de sacanagem até o olhar sobre a cidade de 
São Paulo. Muitos acontecimentos de época, 
como a morte de lampião e Maria Bonita, 
são narrados a partir da ótica curiosa do 
menino e de recortes que ele foi guardando 
através dos anos. Um álbum riquíssimo que 
revela o curioso universo do autor e suas 
principais paixões: o cinema, a fotografia, a 
história e as artes gráficas.

Dani Brito nasceu em ibiporã, norte do Paraná, e formou-se em 
comunicação Social pela Universidade Estadual de londrina (UEl). 
tem pós-graduação em História da arte e atuou durante 14 anos como 
jornalista da Gazeta do Povo, em diversas funções. Hoje, está à frente do 
dani Brito Bureau de comunicação. Vive em curitiba (Pr).
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curtas da bpp

Foto: Carlos Magno

Saiu a lista dos títulos ven-
cedores da segunda edição do Prê-
mio Paraná de Literatura, que este 
ano recebeu 841 inscrições. A en-
trega dos prêmios e o lançamento 
dos livros acontecem no dia 12 de 
dezembro. Na categoria romance, o 
vencedor do prêmio Manoel Carlos 

prêmio paraná
de literatura 
divulga resultado

césar obeid fala 
sobre contação
de histórias

A BPP recebe o escritor infan-
tojuvenil César Obeid para uma pa-
lestra sobre as rimas na contação de 
histórias, no dia 14 de dezembro, das 
9h às 17h. O autor abordará ainda os 
seguintes temas: literatura de cordel, 
figuras de barbante, criação literária 
e corpo narrativo. A entrada é franca 
e haverá certificação. Para se inscre-
ver, é preciso enviar um e-mail para 
o endereço lidiamaragross@bpp.pr.gov.br. 

luiz Felipe 
leprevost se 
apresenta na bpp

O músico, compositor e es-
critor Luiz Felipe Leprevost (foto) 
participa do projeto “Música na Bi-
blioteca” no dia 13 de dezembro, às 
17h30. Com o repertório autoral, 
o músico apresenta o show “Meni-
no Pão”, que transita entre a MPB, 
o rock e o pop. Canções como “Já 
tive uns ataques, agora vou ter mais 
síncope” foram compostas em par-
ceria com Alexandre França, Otá-
vio Camargo, Cauê Menandro e 
Carlito Birolli.

coletânea 
apresenta nova 
geração de autores 
paranaenses

A curitibana Travessa dos Edi-
tores publica em dezembro a cole-
tânea Livro dos novos, que reúne 16 
contos de autores paranaenses ou ra-
dicados no Estado, todos com idade 
entre 20 e 30 anos. Participam da an-
tologia os seguintes nomes: Ana Fi-
gueiredo, Arthur Tertuliano, Celso 
Alves, Cristiano Castilho, Daniel Za-
nella, Dédallo Neves, Felipe Krymini-
ce, Felipe Franco Munhoz, Francine 
Porfirio, Guylherme Custódio, Mar-
co Antonio Santos, Mellissa R. Pit-
ta, Renan Machado, Rodrigo Arau-
jo, Walter Bach e Yuri Al’Hanati. O 
prefácio da edição é de autoria do es-
critor Luiz Bras, e a organização fi-
cou a cargo de Adriana Sydor.

Karam foi Meu primeiro morto, de Jaci 
Palma (SP). O prêmio Newton Sam-
paio consagrou os contos de Ensaio 
sobre o entendimento humano, do para-
naense Caetano Galindo, enquanto 
Fábulas para adulto perder o sono, de 
Adriane Garcia (MG), foi aponta-
do vencedor do prêmio Helena Ko-
lody (poesia). Cada autor receberá a 
quantia de R$ 40 mil, e terá seu livro 
publicado pela BPP, com tiragem de 
mil exemplares. As obras, todas iné-
ditas, foram selecionadas por um júri 
que contou com nomes relevantes do 
cenário literário nacional. Alberto 
Mussa, Leyla Perrone-Moisés e Luís 
Augusto Fischer julgaram os inscri-
tos na categoria romance; Raimundo 
Carrero, Beatriz Resende e Charles 
Kiefer escolheram o melhor livro de 
contos; e Alberto Martins, Eucanaã 
Ferraz e Rodrigo Garcia Lopes anali-
saram as obras de poesia. A comissão 
foi presidida pelo diretor da BPP, Ro-
gério Pereira.

Foto: Cristóvão Tezza

Foto: Maria Luiza Tiburi

Foto: Marco Novack

O jornalista Ben-Hur Demeneck 
lança no sábado (7), às 18h, o livro PG de A 
a Z & outras crônicas, publicado pela edito-
ra Todapalavra. A obra traz 26 crônicas so-
bre a cidade de Ponta Grossa feitas a partir 
do olhar jornalístico e da escrita literária. 
Demeneck nasceu em Cascavel, em 1981, 
e escreve regularmente para a imprensa 
paranaense desde 2005. Durante o lança-
mento, o autor conversa com o fotógrafo 
do livro, Alceu Bortolanza. O evento acon-
tece no Arco da Velha Comércio de Discos 
(R. Brigadeiro Franco, 1941, Centro).

cronista
ben-Hur demeneck 
lança livro
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Michel 
Laub
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Fotos: Guilherne Pupo

C 
om uma literatura marcada pela concisão e pelo tom 
aparentemente autobiográfico da narrativa, Michel Laub 
falou sobre essas e outras questões que envolvem sua obra 
romanesca durante o último encontro de 2013 do projeto 

“Um Escritor na Biblioteca”, realizado em novembro. Laub lançou 
no segundo semestre deste ano o romance A maçã envenenada que 
— segundo o autor — compõe uma trilogia iniciada com Diário 
da queda (2011). O novo livro, que começará a ser escrito em 2014, 
deve marcar não só o fim da trilogia romanesca, disse Laub, mas 
também o fim de um ciclo ficcional do autor. “Depois da trilogia 
[iniciada em Diário da queda], talvez acabe minha carreira de 
ficcionista, pelo menos do ficcionista que eu fui até aqui. São seis 
livros, o leitor já entendeu e os livros têm muita semelhança entre 
si. Se eu voltar a escrever, certamente será uma coisa diferente.” 
Questionado a respeito dos autores que influenciaram a sua 
escrita, o escritor gaúcho revelou que prefere sempre fugir de 
sua zona de conforto e buscar autores que tenham  concepções 
literárias diferentes da sua. “Cada vez mais, à medida em que os 
anos vão passando, procuro vozes que sejam particulares e que 
não necessariamente digam o que já sei ou o que eu espero ouvir, 
o que considero um grande pecado de quem lê ideologicamente, 
porque você acaba sempre procurando confirmar as próprias 
certezas.” Durante o encontro, mediado pelo diretor teatral Flávio 
Stein, Laub também falou que considera sua trajetória de escritor 
iniciada com os primeiros livros que leu. “O início da minha 
trajetória como escritor vem da minha vivência como leitor. 
Os primeiros livros que li, como O patinho feio, me fizeram 
ter gosto pela literatura, foram, para mim, mais influentes do 
que qualquer coisa que eu tenha lido depois.” Nascido em Porto 
Alegre, em 1973, Michel Laub foi editor-chefe da revista Bravo! 
e coordenador de publicações e internet do Instituto Moreira 
Salles. Hoje é colunista da Folha de S.Paulo e da revista Vip, além 
de colaborar com diversas editoras e veículos. Além de A maçã 
envenenada, publicou  outros cinco romances: Música anterior 
(2001), Longe da água (2004, lançado também na Argentina), 
O segundo tempo (2006), O gato diz adeus (2009) e Diário da 
queda (2011), que teve os direitos vendidos para 11 países e 
virará filme. Confira os melhores momentos do papo. 
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LEITURAS
Hoje em dia leio muita coisa por 

obrigação. Como trabalho com livros, 
preciso ler sobre aquilo que  escrevo, re-
ferências que preciso ter, etc. E, eventu-
almente, algo que eu precise acompa-
nhar da produção atual, porque escrevo 
literatura contemporânea e é legal saber 
o que meus parceiros de geração estão 
fazendo.

INFLUÊNCIAS
 Não sei falar muito sobre in-

fluências porque sempre acreditei que 
um escritor iniciante já tem a intenção 
de fazer algo único e precisa tentar fu-
gir das influências mais evidentes. Toda 
vez que o escritor iniciante percebe que 
um autor está muito presente naqui-
lo que ele escreve, imediatamente foge 
disso. Os escritores que mais poderiam 
me influenciar acabaram não influen-
ciando porque, conscientemente, fugi 
deles na hora de escrever.

ESCRITOR COMO LEITOR
 A maior influência de toda a 

minha trajetória foi a leitura. Acho que 
todo escritor é um leitor de si mesmo, 
no sentido de que aquilo que vai para 
a página, que ele concorda em mos-
trar para seu editor e depois para o seu 
público, passou pelo crivo desse escri-
tor como leitor. Ele nunca publica algo 
sem ter lido antes. Eu jamais faria uma 
coisa dessas e acredito que 99% dos 
escritores também não. Você publica 
aquilo que quer, de acordo com o que 
gosta como leitor. Essa habilidade para 
ler um texto e decidir se ele é bom ou 
ruim, o que falta ou não, é o que faz o 
processo de escrita. O início da minha 
trajetória como escritor vem da minha 
vivência como leitor. Os primeiros livros 
que li, como O patinho feio, os títulos 
da Coleção Vaga-Lume, romances da 
Agatha Christie e, mais tarde, os contos 
de Rubem Fonseca, que foram os livros 
que me fizeram ter gosto pela literatura, 

foram, para mim, mais influentes do que 
qualquer coisa que eu tenha lido depois. 

TEMPO DE LEITURA
Você todo dia está no computa-

dor, escreve trechos e, ao final de dois, 
três, quatro anos vai olhar aquela maça-
roca e dar uma forma para ela, de ma-
neira que aquilo se torne um roman-
ce, um todo coerente. Essa habilidade 
de ler acho que se adquire ao longo dos 
anos lendo outros autores, muito mais 
do que imitando-os. Um livro similar a 
Como funciona a ficção, do James Wood, 
às vezes te dá ferramentas para ler e 
destrinchar tecnicamente um texto que 
você acaba usando na sua própria escri-
ta de maneira muito mais efetiva e vi-
sível do que propriamente aquilo que 
você leu e eventualmente tenha in-
fluenciado você.

NOVAS VOZES
Cada vez mais, a medida em que 

os anos vão passando, procuro vozes que 
sejam particulares e que não necessaria-
mente digam o que já sei ou o que eu es-
pero ouvir, o que eu considero um gran-
de pecado de quem lê ideologicamente, 
porque você acaba sempre procurando 
confirmar as próprias certezas e a não 
sair do lugar, pois as leituras se tornam 
“pregações para convertidos”. Eu gos-
to muito de ler escritores que pensam o 
mundo e escrevem de uma maneira to-
talmente diferente da minha. A escrita 
que faço, por exemplo, às vezes é mui-
to apolínea, muito trabalhada, no sen-
tido de que é demasiadamente exata. E 
gosto, por exemplo, de escritores que te-
nham uma prosa muito mais suja.

ESCRITA EM PROGRESSO
Quando estou escrevendo, é 

muito dramático pra mim, muito an-
gustiante. Cada frase demora muito 
pra sair, às vezes passo um dia intei-
ro sem conseguir escrever um parágra-
fo, no outro dia, continuo na mesma. E, 

quando vejo, passo a semana toda sem 
um parágrafo. Escritores mais prolí-
ficos, me alimentam porque são auto-
res que usam as palavras sem se preo-
cupar, que comem no restaurante sem 
se preocupar com a conta, digamos. Um 
exemplo é o Lobo Antunes. Não é um 
escritor da minha preferência, mas du-
rante a escrita de O gato diz adeus, lem-
bro ter lido Lobo Antunes porque é um 
tipo de escrita caudalosa, meio barroca 
e tal. E aquilo me serviu como um estí-
mulo. “Pô, não sei fazer um parágrafo e 
esse cara escreveu 700 páginas”, pensei. 

Não preciso fazer 700 páginas nem ser 
o Lobo Antunes, mas pelo menos uma 
pagininha eu consigo terminar até o fim 
da semana. E se fizer uma página por 
semana, estou no ritmo dos meus livros 
de 120, 150 páginas, que publico a cada 
dois ou três anos. Assim está tudo bem.

FAULKNER
O Faulkner cito sempre como 

uma influência, porque tem algum pon-
to da prosa dele que eu acho que incor-
porei na minha. Ele é muito generoso, 
digamos assim, escreve livros longos e 

o diretor teatral Flávio Stein conversou com o autor de diário da queda.
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atrás vai reproduzir exatamente tudo o 
que aconteceu. 

LONGE DA ÁGUA
Dos meus seis romances, o que eu 

poderia dizer que é mais autobiográfico 
é o Longe da água (2004), que tem um 
episódio sobre um acidente que acon-
teceu com um amigo, em 1987. Hoje é 
muito difícil eu lembrar da sensação da-
quele dia, é mais fácil eu me lembrar das 
palavras do livro que usei para descre-
ver aquela sensação meio abstrata, que 
se perdeu na memória, pois eu tinha 14 
anos. A memória vai transformando as 
coisas ao longo do tempo. E a escrita, 
no momento em que você resolve fi-
xar, registrar isso, congela isso no tem-
po. A realidade não tem sentido, é frag-
mentada, sensorial. Um livro não é isso, 
ele tem lógica, trabalha com um instru-
mento, que é a linguagem, possui regras. 
Você usa um instrumento técnico e ar-
tificial para falar de algo que não é nem 
técnico nem artificial.

EXISTÊNCIA DA REALIDADE
Existe uma objetividade possível. 

É claro que quando eu digo que “meu 
pai nasceu em Berlim, em 1930”, ou que 
“tenho 40 anos”, isso é verdade, não vou 
discutir a existência da realidade. Mas 
isso não é importante na literatura, den-
tro de um livro. Essas referências factu-
ais servem para colorir algo que está ali 
por baixo, a ação, o emocional do livro 
e tal. O conto que enviei para a revista 
Granta, chamado “Animais”, que pro-
vavelmente é meu maior exercício au-
tobiográfico, em vários momentos, meu 
pai realmente é aquela pessoa da histó-
ria, que morreu daquele jeito. Essa neu-
tralidade da descrição desse conto tal-
vez só interesse ao leitor porque dentro 
do “Animais” existe uma história sobre 
um cachorro que morre e essa história é 
mentira. Se alguém gostar do conto, vai 
gostar pela história do cachorro e não 
pela do meu pai.

MEMÓRIA
Existem mil circunstâncias que 

interferem no registro da memória e 
eu não tenho nenhuma dúvida sobre 
essa subjetividade. Quanto à literatura, 
o que posso dizer é que existem tam-
bém várias formas de tratar a memória, 
e uma delas é a temática. A memória 
não está nem na estrutura do texto, está 
na forma com que você a trata no li-
vro. Uma das escolhas que sempre fiz nos 
meus livros, foi situar personagens num 
período da vida — infância ou adoles-
cência — em que as coisas são neces-
sariamente mais intensas porque elas 
são vividas pela primeira vez. Como em 
Longe da água, em que o garoto vê o 
amigo morrendo. Se hoje meu melhor 
amigo morrer, vai ser terrível, mas é di-
ferente. Eu sei que o mundo não para, 
que não tenho só esse amigo, que tenho 
uma vida familiar, que a vida tem mui-
tos caminhos e nada é definitivo. Na 
adolescência, você não tem nenhum ex-
periência de vida para saber que é pos-
sível ter uma vida além disso.

ROMANCE DE FORMAÇÃO
Dentro dos romances, sempre 

me pareceu mais interessante tratar 
dessa época, inclusive porque os dramas 
dos meus livros são coisas às vezes mui-
to banais e que se fossem vista apenas 
do ponto de vista de um adulto não te-
riam força suficiente para “segurar” um 
livro de 150 páginas. Esse é o principal 
motivo para eu ter produzido uma sé-
rie de livros que são identificados como 
romances de formação, acho que talvez 
até falta de imaginação da minha parte 
em pensar em algo mais complexo que 
esses pequenos dramas que precisam ser 
coloridos por questões etárias.

PRIMO LEVI
Diário da queda (2011) trata de 

um menino cujo avô esteve no campo 
de concentração de Auschwitz. Esse 
avô nunca falava diretamente sobre o 

não poupa as frases, está tudo dito ali 
de uma maneira que vai para vários lu-
gares, sem se preocupar muitas vezes 
com o leitor, uma coisa que eu acho le-
gal também. Num ritmo às vezes lento, 
às vezes muito rápido, muito violento e 
tal. É um cara que faz coisas que eu não 
costumo fazer e, por isso, admiro ainda 
mais a escrita dele.

PREOCUPAÇÃO COM O LEITOR
Eu acho que existem duas repos-

tas possíveis. Uma delas, é a mais fácil 
e a que mais agrada as pessoas, que é 

dizer, contraditoriamente, que você não 
se preocupa com o leitor. E isso pega 
muito bem, “porque eu sou contra o 
mercado, contra o leitor, sou contra a 
inteligência, sou contra tudo, porque eu 
quero fazer exatamente aquilo que pen-
so e o mundo que se adapte”. Em algu-
ma medida, é claro que é assim, porque 
você tem que ir contra algum tipo de 
certeza sua mesmo — e se é uma cer-
teza sua, também é uma certeza geral, 
porque você não consegue fugir muito 
do lugar-comum. Mas ao mesmo tem-
po, é claro que o livro é pra ser lido, em 
alguma ponto, você quer que o leitor te-
nha algum envolvimento com aquilo. 
Acho que a primeira coisa com que um 
escritor deve se preocupar, é em fazer 
o leitor chegar até o final do livro. Não 
necessariamente por meio de um enre-
do bem construído, aquela coisa folheti-
nesca, mas um interesse que o faça pular 
de uma página para a outra. Não exis-
te pureza nessa questão, de fingir que o 
leitor não existe. Nem, por outro lado, 
ser um escravo do leitor e falar só o que 
as pessoas querem ouvir. O equilíbrio 
está em algum ponto no meio.

PÚBLICO
Acho que ao longo do tempo, 

pelo menos em termos de linguagem, 
puxei para o lado do leitor. Meus últi-
mos textos estão mais inteligíveis que os 
primeiros, certamente. Quanto aos te-
mas, acho que foi ao contrário. Quero 
crer que eu hoje tenho umas sofistica-
ção temática maior que a de antigamen-
te. Até porque estou mais velho e a ex-
periência de vida dá outra compreensão.

REALIDADE E FICÇÃO 
 No momento em que você es-

colhe contar uma história, também es-
colhe não contar outra história.  Eu 
sou, constantemente, confundido com 
um escritor autobiográfico. Mas existe 
um erro óbvio em dizer que uma pes-
soa que conta uma história de 20 anos 
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campo de concentração, e eu precisa-
va contrapor isso, de algum modo, colo-
cando toda a experiência intelectual da 
segunda metade do século XX falando 
sobre a Segunda Guerra. Para isso, es-
colhi É isto um homem? (1956), do Pri-
mo Levi, que considero o livro que traz 
o relato mais literal, menos sentimen-
tal, e exato do que foi a experiência em 
um campo de concentração. Eu já es-
tava quase terminando Diário da queda, 
quando resolvi reler esse livro  para con-
ferir se não havia algum erro que com-
prometesse meu texto. Meu avô nunca 
esteve em um campo de concentração. 
Mas o avô de um primo meu esteve 
em Auschwitz no mesmo ano em que 
o Primo Levi, o nome dele era Chaim 
e era relojoeiro. E o cara que dividia a 
cama com o Primo Levi nos alojamen-
tos se chamava Chaim e era relojoei-
ro. Foi chocante, eu inclusive procurei 
meu primo pra checar se isso era ver-
dade, comparamos datas e chegamos à 
conclusão de que não era ele, até por-
que o Chaim que conhecíamos saberia 
se fosse ele o citado no livro, pois era 
uma pessoa bem informada.

A MAÇÃ ENVENENADA
A maçã envenenada conta a histó-

ria de um soldado do exército de Porto 
Alegre que quer ir para São Paulo por-
que a namorada está lá e vai assistir ao 
show do Nirvana. A partir disso, ele faz 
uma série de relações entre Kurt Cobain 
e uma menina chamada Immaculèe Ili-
bagiza, sobrevivente do massacre de 
Ruanda que passou noventa dias no ba-
nheiro com outras seis mulheres. Ela 
entrou nesse banheiro no dia da morte 
do Kurt. Comecei a escrever esse livro 
antes de Diário da queda e era um livro 
só sobre o Kurt Cobain, mas ele em-
pacou em um determinado momento e 
eu não sabia para onde ir. Muito tem-
po depois, quando conheci Immaculèe 
Ilibagiza na vida real e ela me contou 
tudo isso, eu fiquei impressionado com 

a história, li os livros dela e percebi essa 
coincidência de datas. Eu estava escre-
vendo um livro sobre alguém que se 
matou no mesmo dia em que uma mu-
lher perdeu tudo, e essa história come-
ça no mesmo dia, era algo muito for-
te para eu desprezar. O desafio passou 
a ser aproximar essas histórias e en-
tão eu retomei o livro. Queria enten-
der essas experiências aparentemente 
tão opostas, descobrir se havia possí-
veis pontos de contato entre elas, por 
meio de um personagem que está entre 
esse desejo de sobrevivência e a ideia ro-
mântica da morte.

LITERATURA E VIDA 
Os livros têm impacto na vida pes-

soal, sim. No início da carreira, como todo 
escritor que quer impressionar, sempre 
dizia que “literatura não serve pra nada, 
ninguém se importa e tal”. Mas, no míni-
mo, ela muda a vida de quem se propõe a 
ler. Se você passa a vida inteira escreven-
do um livro, participando de debates, isso 
gera um efeito sobre o mundo, um mun-
do possível, o seu mundo. Claro que eu 
não estou interferindo na economia bra-
sileira, mas estou mudando algo na mi-
nha vida, na vida de um leitor, de dez lei-
tores, etc. Isso é mudar a realidade dentro 
de uma esfera possível.

ROMANCE AUTOBIOGRÁFICO
Existem dimensões autobiográfi-

cas nos livros que são subestimadas. Ex-
ceto pelo O gato diz adeus, que tem mais 
de um narrador, todos os meus outros 
livos têm uma voz mais uniforme, que 
é um pouco a minha voz natural. Leio 
meus romances e identifico neles exa-
tamente a maneira como penso, e isso 
é muito mais autobiográfico do que di-
zer que uma coisa aconteceu exatamen-
te daquela maneira. 

ROMANCISTA RELATIVISTA
Sempre existem extremos que os 

personagens, por ter mais ou menos a 

minha voz, e por ter uma certa curio-
sidade intelectual que eu tenho, testam 
as ideias até o limite delas. No Diário 
da queda onde eu mais fiz isso, porque 
um personagem fala de nazismo e está 
o tempo inteiro se colocando dos dois 
lados da história, algo que não é acei-
to como naturalmente moral, mas in-
telectualmente, é o que se faz. E acho 
que eu sou assim na vida real, relativista. 
Quem acompanha o que escrevo na im-
prensa, percebe que certamente não sou 
um colunista enfático, com ideias mais 
ou menos previsíveis como tem tanta 
gente por aí. Quando falo de um assun-
to, sempre vou olhar os dois lados e dar 
voltas em cima daquilo, e acho que os 
meus livros reproduzem isso. 

LEITORES
Essa postura deve irritar leito-

res que gostam de algo mais direciona-
do, mas agrada um outro tipo de leitor. 
Embora eu tenha me impressionado 
muito com a história da Immaculèe, 
não podia deixar isso contaminar o tex-
to, tinha que dissecar essa mulher. Falar 
mal do Kurt Cobain, que foi um cara 
muito importante na minha vida, faz 
parte do mesmo processo. Acredito que 
o verdadeiro respeito e entendimento 
pelas pessoas passa por você ser capaz 
de pesá-las assim e de analisar todos os 
aspectos da personalidade delas, sem fa-
zer um julgamento prévio, pois o julga-
mento vai ser do leitor. Esse é um típico 
procedimento meu, que não é feito para 
agradar o leitor, não de propósito, mas 
acaba tendo esse efeito.

DEPRESSÃO COMO TEMA
Há um livro do Otavio Frias Fi-

lho chamado Queda livre —  Ensaios de 
risco (2003), em que cada ensaio tem 
um tema. No último capítulo ele é vo-
luntário do CVV [Centro de Valoriza-
ção da Vida] por seis meses. Com essa 
experiência ele escreve que “se curou” 
do suicídio. Eu não posso dizer que 

tenha uma tendência concreta ao suicí-
dio, mas essa é uma ideia que me inte-
ressa intelectualmente. Nunca sofri de 
depressão, por exemplo, mas a depressão 
foi um tema que me interessou, acho a 
depressão uma coisa fascinante, um ins-
tinto contra a própria espécie. Tanto 
que, em quase todos os meus livros, há 
um personagem que sofre dessa doença. 
Tratar desse tema talvez seja uma ma-
neira de exorcizar esse instinto em mim. 
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FIM DA CARREIRA
Tenho 40 anos e sinto um es-

gotamento de mim mesmo em relação 
à literatura. Tenho mais um livro, que 
já não vai mais passar pela questão do 
suicídio, mas ainda falará sobre a mor-
te, sobrevivência e tal. Provavelmente é 
o último livro que eu escrevo e talvez 
seja último produzido nessa chave de 
primeira pessoa, de misturar algumas 
referências de experiência pessoal, etc. 

Depois da trilogia [iniciada em Diário 
da queda], talvez acabe minha carreira 
de ficcionista, pelo menos do ficcionis-
ta que eu fui até aqui. São seis livros, o 
leitor já entendeu e os livros têm muita 
semelhança entre si. Se eu voltar a es-
crever, certamente será uma coisa dife-
rente, narrar sob a ótica de outra pessoa, 
ou escrever livros-painéis com vários 
personagens, em terceira pessoa, não sei. 
Ma certamente vou dar um tempo, fazer 

você ensinar a identificar alguns procedi-
mentos. Um filme, por exemplo, trabalha 
com cortes. Mas você se acostumou, por-
que isso não nasceu com o cinema. Isso 
é uma teoria que faz com que a narrativa 
do cinema ande pra frente por meio dos 
cortes. A literatura não é assim, ela tem 
algo que não pode ser reproduzido pelo 
cinema. E cada autor faz essa transição 
de um jeito. Com o tempo, você conse-
gue desenvolver no seu discurso esse tipo 
de técnica.

ROTINA
Cada escritor tem uma rotina di-

ferente. Não tenho um ritmo muito re-
gular porque trabalho em outras coisas, 
viajo bastante. Eu tenho um ritmo de 
produção muito lento, em períodos cur-
tos e com muitas distrações no meio. Só 
publiquei tantos livros porque eles são 
quase novelas. Se eu fosse romancis-
ta mesmo, daqueles que escrevem 300, 
400 páginas, teria publicado no máximo 
dois livros, pois não tenho esse ritmo de 
romancista de fôlego e não adianta eu 
querer lutar contra isso. Eu era contis-
ta e conseguir me estender a ponto de 
escrever novelas, mas mais que isso eu 
não vou conseguir fazer. Mas, enfim, 
cada um tem que achar sua própria ma-
neira de exprimir por meio da técnica 
aquilo que está dentro de você, que é o 
mais importante. É um poço de petró-
leo que você precisa encontrar a ferra-
menta certa para furar. 

ESCREVENDO NA REDAÇÃO
Trabalhei muito tempo em reda-

ção. Longe da água eu escrevi quase todo 
dentro de uma redação. Foi o primeiro 
livro em que eu usei os capítulos curtos, 
e de lá pra cá fui diminuindo cada vez 
mais, porque eu precisava terminar esse 
capítulo em uma sessão de uma hora ou 
duas sessões porque depois a redação 
entrava em polvorosa, entrava uma ma-
téria em que eu tinha que viajar e eu fi-
cava três semanas fora. g

livros de não-ficção, que é algo que me 
interessa, ou então reportagens mesmo. 
Não quero passar o resto da vida escre-
vendo romances de formação porque eu 
mesmo estou cansando disso. 

CARÁTER AUTOBIOGRÁFICO
Não nego o caráter autobiográfi-

co de meus livros. Acho que todo livro 
é autobiográfico de alguma maneira, 
porque o escritor parte da sua memó-
ria, mesmo que seja para inventar al-
guma coisa. Eu gostaria de ter escrito 
A divina comédia, mas só consegui 
escrever A maçã envenenada, são os li-
mites da minha escrita. Os limites do 
escritor são exatamente os livros que ele 
publicou, a capa, o miolo, aquilo é o má-
ximo que eu consegui fazer. Meu talen-
to, minhas circunstâncias, idade, expe-
riência de vida, etc., está tudo ali. Por 
saber disso, você usa as armas que tem. 
O Bernardo Carvalho, em uma entre-
vista que fiz com ele certa vez, disse que 
quando ele entendeu que os defeitos 
que tinha eram só seus, passou a apostar 
justamente nisso. Ou seja, investir nos 
meus defeitos é o que vai me fazer um 
escritor único, não um escritor como o 
Bernardo Carvalho, ou qualquer outro 
que faz um outro tipo de literatura. Per-
cebi isso e muitas vezes forcei a barra, 
exacerbando esses defeitos. Esses deta-
lhes autobiográficos criam um espécie 
de jogo com o leitor, que ao longo dos 
anos começa a ter alguma ressonância.  

Uma das maneiras de convencer 
o leitor, hoje em dia, que todo mundo é 
tão interessado em detalhes pessoais, em 
relatos confessionais, é fazer com que 
o leitor acredite que aquilo realmente 
aconteceu. É um mau motivo para atraí-
-lo, mas ali no meio você contrabandeia 
e coloca lá as coisas mais importantes e 
que você espera refletir pro leitor.

TÉCNICA
A técnica é uma coisa curiosa. Já 

dei algumas oficinas literárias e é possível 
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conto | raFael sperlinG

E
u a conheci em uma festa. Esta-
va muito nervoso, mas andei até 
ela e disse que a achava muito bo-
nita e que queria ficar com ela. Ela 

me disse que eu era muito feio e fedia, 
e que não ia ficar comigo, nem em mi-
lhão de anos. Eu comecei a chorar de-
sesperadamente e saí correndo, esbarran-
do nas pessoas, até que escorreguei e caí 
no chão, batendo forte com a cabeça. Ela 
veio correndo até mim, chorando, e disse 
que estava arrependida do que havia dito, 
que eu era muito bonito e cheiroso, e que 
queria ficar comigo pra sempre. Eu, que 
chorava por causa da fratura em minha 
cabeça, passei a chorar também de emo-
ção, por causa de sua declaração de amor.

Marcamos o casamento para o 
dia seguinte, mas como estávamos com 
pressa acabamos nos casando no mesmo 
dia. Estávamos apaixonados e a emoção 
era muito grande. No dia seguinte fo-
mos direto para a nossa lua de mel, em 
Cancun, e passamos uma semana in-
teira deitados na cama do hotel, cho-
rando, olhando nos olhos um do outro. 
Após uma semana voltamos para casa. 
Havíamos comprado uma, lá de Can-
cun mesmo, para não perdermos tem-
po, uma casa para nós dois. Como es-
távamos muito emocionados, ficamos 
chorando a primeira noite toda, abraça-
dos. No dia seguinte, demos uma festa, 

EMOçãO

para amigos próximos. A festa estava óti-
ma, estava tudo muito bom, então não 
aguentamos e começamos a chorar. Nos-
sos amigos também ficaram muito emo-
cionados e começaram todos a chorar. 
Ficamos todos juntos chorando, até o 
final da noite.

No dia seguinte fui trabalhar. 
Era meu primeiro dia de trabalho de-
pois que nos casamos. Quando cheguei 
em casa olhei para ela e não aguentei, 
comecei a chorar. Sentamo-nos no sofá 
para ver a novela. Os personagens eram 
muito dramáticos e toda hora chora-
vam, o que nos convidava a fazer o mes-
mo, era muita emoção. Depois começou 
um outro programa no qual as pessoas 
podiam ganhar muitos prêmios. Quan-
do elas ganhavam, choravam muito, e 
nós não conseguíamos nos segurar, logo, 
chorávamos com elas, abraçados à tela 
do televisor.

No dia seguinte fomos ao par-
que. Estava muito bonito e com uma 
temperatura agradável, o que fez nos-
sas lágrimas rolarem. Foi aí que avis-
tamos uma criança que brincava com 
sua mãe. A criança disse que amava sua 
mãe, abraçou-a e chorou. A seguir, cho-
ramos também. Afinal, somos um tanto 
emotivos. Deitamos na grama para des-
cansar um pouco. Quando já estávamos 
deitados, ela retirou de sua bolsa uma 

Ilustração: Diego Gerlach
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Rafael Sperling nasceu em 1985 no rio de Janeiro, onde vive. compositor 
e produtor musical, em 2011 lançou seu primeiro livro, Festa na usina 
nuclear. Suas histórias foram publicadas em sites, revistas e jornais, como 
a revista Machado, jornal rascunho, lichtungen (áustria), Faust-Kultur 
(alemanha), 2384 (Espanha) e rattapallax Magazine (EUa). 

carta, enorme, de dez páginas; era uma 
declaração de amor. Eram dez páginas 
das mais belas palavras, dizendo como 
eu era bonito, sensual, cheiroso, for-
te e másculo. Quando terminei de ler a 
carta, vi que ela já chorava, então não 
me aguentei e comecei a chorar mui-
to, muito forte. Chorei esse choro baru-
lhento e descontrolado. Ela começou a 
fazer o mesmo e nos abraçamos, e pas-
samos vários e vários minutos soluçan-
do e derramando nossas lágrimas e cor-
rimentos nasais um no outro. Choramos 
tanto que desmaiamos, só acordamos 
no dia seguinte, um tanto desidratados, 
numa poça de lama formada por nos-
sas lágrimas. À noite, estávamos deita-
dos em nossa cama e começamos a ouvir 
uma música na rádio. A música era mui-
to bonita; nos identificamos com a letra 
e ficamos muito emocionados, começa-
mos a chorar muito. A música falava 
sobre um casal que estava deitado em 
sua cama e então começava a ouvir uma 
música na rádio que falava sobre um ca-
sal que estava deitado em sua cama e ou-
via uma música sobre um casal que es-
tava deitado em sua cama e que ficava 
emocionado por causa da música cafona 
que estava tocando na rádio.

Vivemos felizes para sempre, até 
o dia em que ela morreu. No dia em que 
ela morreu, eu fiquei muito sério.g
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 hiper
moderno

Fragmentos
 artista
 de umconsiderado pioneiro na 

fusão entre imagem e texto 
na literatura brasileira, 
Valêncio Xavier e sua 
obra ganham cada vez 
mais ressonância nas 
universidades
Marcio rEnato doS SantoS

Ele dirigiu o filme Caro signo-
re Fellini (1979), que teve a 
finalidade de convidar o ci-
neasta Federico Fellini para 

conhecer Curitiba. Dizia que Ernesto 
Che Guevara visitou a capital do Paraná 
— assinou texto sobre o assunto, publi-
cado na Folha de S.Paulo. Resenhou um 
álbum da banda Atari Teenage Riot na 
Gazeta do Povo. Usava o adjetivo ge-
nial para qualificar aquilo que gostava, 
inclusive a si mesmo, e bestial para ro-
tular o que não tinha afinidade. Nasci-
do em São Paulo no dia 21 de março 
de 1933, Valêncio Xavier Niculitche-
ff saiu de cena há cinco anos, no dia 
5 de dezembro de 2008, mas sua obra 
conquista, a cada ano, mais atenção, 
sobretudo dentro das universidades 
brasileiras, onde são realizadas disser-
tações e teses sobre o legado do autor.

“Valêncio Xavier definitivamente 
nos tira da cadeira.” A afirmação de Lígia de 
Amorim Neves, mestre em Letras pela Uni-
versidade Estadual de Maringá (UEM), de-
fine um dos efeitos da ficção do escritor pau-
listano que se radicou em Curitiba desde os 
anos 1950. De fato, é pouco provável que o 
leitor se mantenha passivo ou em estado de 
contemplação diante, por exemplo, de O mez 
da grippe (1981) — obra na qual o autor apre-
senta, além de tramas paralelas, uma narrativa 
sobre a gripe espanhola na capital paranaense 
no início do século XX a partir de fragmen-
tos de dois jornais, cada qual com a sua vi-
são de mundo, um diferente do outro. Em O 
minotauro (1985), o leitor se depara com um 
labirinto nos corredores de um hotel de alta 
rotatividade, cenário de um encontro que 
pode revelar um crime — que possivelmen-
te dialoga com uma uma tragédia noticiada, 
na época, em jornais curitibanos.

“Ao trazer para a ficção elemen-
tos biográficos e acontecimentos docu-
mentados, reorganizados por um nar-
rador não confiável, Valêncio põe em 
discussão as verdades e mentiras da re-
presentação e mesmo da própria reali-
dade”, observa Lígia. A mestre em Le-
tras da UEM ressalta que, no que diz 
respeito à obra de Valêncio, a concep-
ção de literatura também passa a ser 
questionada, problematizando, assim, 
as fronteiras do texto ficcional. Entre os 
elementos presentes nos textos do autor, 
ela destaca a preocupação metalinguís-
tica, o narrador irônico e não confiável 
e a mistura de linguagens, por exemplo, 
artigos científicos, cartas, takes de filme, 
narrativas biográficas, jingles etc.

Maria Salete Borba fez mestrado 
e doutorado na Universidade Federal de 
Santa Catarina (UFSC) sobre a produção 

literária de Valêncio e acredita que o ma-
peamento da obra dele depende muito do 
leitor, “dos contatos e relações que esse 
leitor conseguir realizar.” Para ela, os li-
vros desse escritor incomum viabilizam 
o acesso a universos heterogêneos, onde 
— mais que jogos numéricos e de pala-
vras — o leitor tende a se envolver como 
se fosse um arqueólogo para, então, deci-
frar sutilezas de um projeto artístico que 
dialoga com o popular e o erudito.

“Valêncio é responsável 
por uma instauração da 
pós-modernidade na 
literatura brasileira”, 
Sergio niculitcheff,  artista plástico.

especial | Valêncio XaVier



13jornal da biblioteca pública do paraná | Cândido

REVOLUCIONÁRIO PÓS-MODERNO
“Valêncio é responsável por uma 

instauração da pós-modernidade na li-
teratura brasileira”, diz o artista plásti-
co Sergio Niculitcheff, sobrinho do es-
critor. Ele salienta que seu tio usou, e 
idolatrou, a imagem, não apenas como 
ilustração do texto, mas como parte in-
tegrante e essencial da narrativa. Isso 
pode ser percebido, por exemplo, tanto 
em O mez da grippe, Minha mãe morren-
do e O menino mentido (2001), como em 
Maciste no inferno (1983), narrativa que 
dialoga com o cinema mudo, em que as 
imagens não podem ser suprimidas, da 
mesma maneira que o texto não funcio-
na isoladamente. Niculitcheff tem uma 
convicção: “Por sua originalidade e sua 
obra ser única, não vejo como estabele-
cer paralelos [da produção do Valêncio] 
com a de outros autores.” 

Autor da dissertação O mosaico de 
linguagens na narrativa hipertextual de 
Valêncio Xavier, defendida na Univer-
sidade Federal do Paraná (UFPR), Jú-
lio Röcker Neto afirma — em sintonia 
com o discurso de Niculitcheff — que 
o legado do escritor inclui uma arqui-
tetura textual inovadora, na qual texto 
e imagem se fundem de maneira única. 
“É uma textualidade que se pode cha-
mar de hipertextual, que se evidencia 
numa escritura de construção não-linear 
que incorpora códigos que se entrelaçam 
para formar um mosaico literário pós-
-moderno. Um legado também de experi-
mentação com a linguagem e de expansão 
dos limites da escrita, por meio da qual 
se percebe claramente a necessidade de 

“lembro que meu pai me levava para diversos ambientes 
culturais, com as mais variadas pessoas. Galerias de arte, 
cinema, feiras. a vida e a obra do Valêncio foram múltiplas”, 
ana niculitcheff, filha de Valêncio Xavier. 

antes de qualquer outra coisa, a primeira motivação 
que tive para cursar jornalismo foi uma ideia um 
pouco torta de que isso me ajudaria a ser escritor. 
imagine a minha empolgação quando ingressei na 
Gazeta do Povo, no ano 2000: dou de cara com o 
Valêncio berrando na redação. Ele era “o cara” 
daquele ano na literatura brasileira. acabara de 
receber o prêmio Jabuti e estava com o ego lá 
em cima, se isso não for um pleonasmo quando 
se trata de Valêncio. Eu trabalhava no caderno de 
Economia, ele no G, um tanto distante, mas perto o 
suficiente para passar boa parte de minha manhã 
prestando atenção nas maluquices e brincadeiras 
dele. comentários sobre cineastas, escritores e 
todo tipo de artistas que, para mim eram intocáveis, 
ganhavam os mais diversos adjetivos e iam 
ajudando a mudar, de certa forma, minha visão 
interiorana de ver as coisas. Passaram-se meses e 
eu não havia trocado uma palavra com ele. Um dia 
resolvi mudar a situação. Me aproximei e disparei: 
“li o seu livro o mez da grippe...” E se seguiram 
os elogios. o Valêncio gostava de elogios. Quando 
parei de falar, ele me olhava. Pensei ter acertado 
na mosca nesse começo de convívio mais “íntimo”. 
Fiquei na expectativa. E não demorou muito para 
romper o silêncio: “Eu sou foda mesmo! Sou 
o melhor escritor do mundo!” disse e saiu, me 
deixando sem palavras. ainda convivemos mais 
uns três anos antes de ele sair da Gazeta. tivemos 
muitas outras conversas bem mais interessantes, 
mas quando lembro dele, é sempre aquela 
apresentação impactante que vem à cabeça. 

Marcio Reinecken é empresário, jornalista e 
escritor, autor do livro de contos Você está aqui ou 
não está em lugar nenhum (2008).Valêncio Xavier no começo de sua carreira profissional. Múltiplo, sabia desenhar, trabalhou em televisão, 

jornal, dirigiu equipamentos culturais e realizou uma ficção pra lá de experimental.

Fotos: arquivo da família
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especial | Valêncio XaVier

Quando o Valêncio criou a cinemateca, em 1975, 
eu e meu irmão éramos dois piazões. Íamos lá 
para ver filmes, mas também para namorar, fazer 
bagunça. isso irritava extremamente o Valêncio, que 
considerava aquele lugar sagrado, um lugar de culto 
à imagem e de reflexão sobre a vida. Então esse foi 
nosso primeiro contato, com o Valêncio bravo comigo. 
anos depois eu faria um documentário sobre a vida 
dele, as muitas vidas de Valêncio Xavier.

Beto Carminatti é cineasta. Dirigiu, com Pedro 
Megere, o longa Misteryos (2008), baseado em O 
mez da grippe e outros livros, de Valêncio Xavier.   

representar a realidade do ponto de vis-
ta da multiplicidade. É a escrita como 
reflexo de um homem do seu tempo”, 
comenta Röcker Neto.

O então mestrando optou por 
estudar os textos que Valêncio publi-
cou em jornais de Curitiba entre 1995 
e 2003 e, a partir desse repertório, ela-
borou um trabalho acadêmico que, en-
tre outras questões, mostra a literatura 
como reflexo de uma época (“e aí tra-
tando da expansão dos limites da escrita 
e abordando um novo conceito de com-
posição e um novo conceito de forma”); 
intertextualidade e estruturação hiper-
textual (“trazendo o conceito de hiper-
texto literário em uma nova textualidade 
sugerida por Valêncio”) e a fragmenta-
ção do texto e o processo de montagem 
(“pela experiência de Valêncio com ci-
nema, é inevitável estabelecer essa apro-
ximação nas suas narrativas literárias”).

Röcker Neto, que conheceu a 
produção literária de Valêncio em 1998 
e apresentou a dissertação em 2008, 
analisa que, na obra dele, a conjun-
ção de palavra, imagens e tipos gráfi-
cos montados sobre a página convidam 
o leitor (“esse ser humano contempo-
râneo”) a uma experiência renovada de 
leitura. “Ítalo Calvino considera essa 
escrita contemporânea como uma rede 
de conexões entre fatos, pessoas e coi-
sas do mundo. Valêncio faz isso de ma-
neira criativa e inovadora”, argumenta 
Röcker Neto. Lígia de Amorim Neves 
acrescenta que o autor de O mez da gri-
ppe rompe com uma tradição literária 
pautada na linearidade, não só no pla-
no linguístico, mas espacial também. Na 
opinião dela, os códigos linguísticos de 
Valêncio, e não só a colagem e a monta-
gem das imagens, devem ser lidos como 
uma imagem também: seria uma ‘litera-
tura para se ver’. “Essa é a grande marca 
do seu experimentalismo que compõe 
um quadro de ousadia ao lado do nar-
rador não confiável, da narrativa frag-
mentada e polifônica”, analisa Lígia.

CAOTICAMENTE  SISTEMÁTICO
Durante o mestrado, Röcker Neto 

visitou a casa de Valêncio, no bairro Ahú, 
em Curitiba, e teve a oportunidade de 
conversar com o autor sobre a metodolo-
gia de pesquisa e escrita. O escritor mos-
trou ao mestrando arquivos com vídeos, 
caixas de fotografias, anotações e repor-
tagens — todo esse material reunido, de 
acordo com o então estudante, de ma-
neira sutil, por temas e um tanto caótico. 
Röcker Neto também conferiu originais 
de textos publicados em livros e em jor-
nais. “Então, o processo criativo dele fi-
cou evidente para mim. Havia um lado 
de pesquisa, em que ele reunia, talvez 

durante meses, anos, material para 
criar. E havia um lado muito intuitivo 
em que, a partir de uma linha narrativa 
muito clara, Valêncio escolhia uma ma-
neira diferente de contar a sua história, 
com ousadia, experimentalmente em al-
guns casos, não-linearmente”, comenta 
Röcker Neto, completando que identifi-
cou a influência do cineasta Valêncio no 
processo de montagem da ficção do es-
critor Valêncio.

A viúva do escritor, Luci, de 67 
anos, conta — confirmando o relato de 
Röcker Neto — que Valêncio realizava as 
suas pesquisas permanentes, deixando o 
material em cima de uma mesa e, quando 

Entrevistando a bailarina ana Botafogo: o lado curioso, e jornalista, de Valêncio em ação.
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sentia necessidade, fazia a montagem da 
narrativa misturando texto com imagens. 
“Ele não tinha pretensão e só escrevia aqui-
lo que gostava, do jeito dele”, diz Luci, que 
morava em Mandaguaçu, no interior do 
Estado, até os 18 anos, quando casou com 
Valêncio, que tinha 13 anos a mais do que 
ela. Em seguida, foram morar em São Pau-
lo e, posteriormente, fixariam residência 
na capital do Paraná.

Ana Niculitcheff, de 40 anos, fi-
lha do Valêncio, acredita que a multi-
plicidade da obra de seu pai tem rela-
ção direta com as muitas atividades que 
ele exerceu. Foi um dos idealizadores da 
Cinemateca Guido Viaro, que passaria a 
se chamar Cinemateca de Curitiba, es-
teve à frente do Museu da Imagem e do 

Som do Paraná (MIS-PR), trabalhou 
em televisão, dirigiu filmes como O pão 
negro — Um episódio da Colônia Cecília 
(1993) e, de 1995 a 2003, atuou na Ga-
zeta do Povo, no suplemento Caderno G. 
“Lembro que o meu pai me levava para 
diversos ambientes culturais, com as 
mais variadas pessoas. Galerias de arte, 
cinema, feiras. A vida e a obra do Valên-
cio foram múltiplas”, diz Ana — o outro 
filho do escritor se chama Carlos, tem 
47 anos, é bancário e vive em São Paulo.

No fim da década de 1990, au-
tor e obra passaram a ter mais visibilida-
de. A Ciência do Acidente, extinta edi-
tora do escritor Joca Terron, publicou a 
novela Meu 7.º dia, mas Valêncio passou 
— de fato — a ser reconhecido, e lido 

em âmbito nacional, após a Companhia 
das Letras publicar O mez da grippe & 
outros livros (1998). Décio Pignatari, 
Flora Sussekind, Boris Schnaiderman e 
outros intelectuais endossaram o autor, 
que ganhou espaço na imprensa paulis-
tana, sobretudo na Folha de S.Paulo. A 
editora de Luiz Schwarcz ainda publi-
caria Minha mãe morrendo e O menino 
mentido (2001) e Rremembranças da me-
nina de rua morta nua (2006) — o último 
livro organizado pelo autor (leia mais no 
artigo da professora Ângela Maria Dias 
na página 20).

A família garante que não há mais 
inéditos do autor e que, portanto, daqui 
para a frente haverá apenas reedições de tí-
tulos já publicados — “ele esboçou alguns 

trabalhos no fim da vida, mas devido à do-
ença (Alzheimer), consideramos que não 
vale a pena publicar mais nada”, garante 
a filha Ana. O sobrinho, Sergio Niculi-
tcheff, observa que, “pela enorme rique-
za e genialidade”, a obra do seu tio não 
se esgota facilmente, merece estudo mais 
profundo e, para ele, o legado de Valên-
cio ainda não tem o destaque que mere-
ce. Para 2014, está prevista uma exposi-
ção no Museu Oscar Niemeyer (MON) 
e outros projetos — que os idealizado-
res preferem ainda não divulgar — que 
podem jogar luzes sobre a obra do autor. 
“Ano que vem será bom para o meu pai. 
Espero que essas ações despertem o in-
teresse para a obra dele por um público 
ainda mais amplo”, comenta Ana.g

Enchi muito o saco do Valêncio pra ele 
me arrumar uma vaga como estagiário na 
cinemateca, quando eu cursava Jornalismo na 
Universidade católica e não queria ser jornalista 
e sim diretor de cinema. E ele me arrumou. 
tempos depois, em 1990, eu estava num 
laboratório no rio finalizando meu primeiro curta 
(Vamos junto comer defunto?), na fase pré leis 
de incentivo, tendo torrado toda a grana que eu 
havia guardado pra comprar um apartamento 
e já sem mais nenhum puto no bolso, quando 
recebo um telefonema do Valêncio. Ele soubera 
da minha penúria pela boca do Fernando Severo 
e, dessa vez, sem que eu pedisse nada, do nada, 
ele se prontificou a me ajudar. E me ajudou 
conseguindo no Banestado os trocos que faltavam 
pra eu saldar minhas dívidas com o laboratório 
e o estúdio de som do rio. Generosidade pura. 
Mais que isso, amor incondicional ao cinema e, 
por tabela, a quem tenta fazer cinema. de minha 
parte, eterna dívida de gratidão. 

Eloi Pires Ferreira é cineasta, autor, entre outros, 
do longa-metragem O sal da Terra.

Valêncio Xavier gostava de brincar. nesta imagem, registrada em São Paulo, ele simula uma briga com um boneco inflável.
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O mistério da prostituta japonesa 
& Mimi-Nashi-Oichi (1986)

Livro dois em um, ou dois livros 
em uma mesma publicação, enfim, um 
projeto literário, a la Valêncio, ou seja: 
imagens em sintonia total com o texto. 
A obra revela o interesse do autor pela 
cultura oriental. Em resumo, as tramas 
colocam em cena gueixas, a sensação 
de perigo e um nonsense peculiar de 
Valêncio. Paulo Leminski, que assina 
texto da contracapa, afirma que Valên-
cio seria: “O mais recente escritor japo-
nês do Brasil”. Projeto gráfico assinado 
por Oswaldo Miranda, o Miran.

especial | Valêncio XaVier

Maciste no inferno (1983)
Narrativa experimental que 

traz imagens, texto em prosa, tre-
cho de partitura musical — um 
flerte de Valêncio com o cine-
ma mudo. Uma obra experimen-
tal, publicada pela Criar Edições, 
ousada e não-linear. Júlio Röcker 
Neto, autor de dissertação sobre 
a produção literária do autor, ob-
serva que, ao ler um texto, sempre 
elaboramos um exercício inter-
pretativo, ou, conforme apontam 
vários teóricos, estamos fragmen-
tando, dobrando, rasgando, des-
construindo o texto. “No caso de 
Xavier, o raciocínio se inverte. O 
texto já é dado fragmentado, do-
brado, rasgado, desestabilizando o 
leitor. É o que constitui o caráter 
de inovação do seu texto.”

o escritor Jamil Snege estava na sessão de autógrafos de Meu 7.º dia, novela que Valêncio Xavier lançou em 1998. 
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Em 1999, minha editora ciência do acidente lançou Meu 7º dia, de 
Valêncio Xavier. não sei com quais recursos, o autor convidou o grande 
citarista e poeta paulista alberto Marsicano — falecido em 2013 — para 
acompanhá-lo em uma leitura na livrarias curitiba da rua XV. o figuraça 
Marsicano chegou à cidade alguns dias antes da festa, hospedando-
se na casa de Valêncio. Pretendiam ensaiar. como eu tinha outros 
compromissos, viajei a curitiba somente na manhã do lançamento. ao 
chegar na casa da rua tomazina, Marsicano delirava entre goles de 
cachaça, enquanto Valêncio parecia meio nervoso. Seria por causa da 
leitura que se aproximava? Mais tarde, ao dividirmos uma feijoada no 
centro, Marsicano prosseguiu seu discurso, desta vez temperado com 
farofa que perdigotava por todo o boteco. Foi nesse momento que, num 
rompante, Valêncio me pegou pelo braço e disse: “Joca, esse cara tá me 
deixando com os cornos da lua. Já esvaziou toda a minha adega! Por 
favor, leva ele de volta pra São Paulo.” a leitura, claro, foi inesquecível.

Joca Reiners Terron é escritor, autor dos livros Curva de rio sujo e A 
tristeza extraordinária do Leopardo das Neves.

Valêncio com Jean-claude Bernardet no lançamento do roteiro do filme o drama da fazenda fortaleza, que seria dirigido por Berenice 
Mendes. o projeto nunca saiu do papel.

Valêncio Xavier ao lado de Joca terron em uma sessão de autógrafos em curitiba.

Quando eu lançava álbum de quadrinhos, quem 
sempre me entrevistava para a Gazeta do Povo era 
o Valêncio Xavier. E eu vou dizer uma coisa, talvez 
possa soar como exagero, mas é a minha opinião: 
o Valêncio Xavier é o maior escritor brasileiro. 
de todos os tempos. Gosto de outros, de outras 
épocas, mas o Valêncio é o autor que me atingiu 
mais profundamente. nunca tive coragem de dizer 
isso para ele, mas agora está dito. 

Lourenço Mutarelli é artista gráfiico e escritor, 
autor de O natimorto e Miguel e os demônios.

Valêncio Xavier foi meu padrinho de casamento e a 
sua neta laila é minha afilhada. Mas tão bom quanto 
conhecer e conviver com a família dele foi ter tido a 
sorte e glória de tê-lo feito (re) descobrir ivo nalce. 
nos tempos em que trabalhamos frente a frente na 
redação da Gazeta do Povo, ríamos muito com as 
besteiras ditas por ambos. logo, convencê-lo a reativar 
o anagrama de seu prenome para fazer matérias (de 
preferência entre o absurdo e o impensável) para o 
“Fun”, caderno jovem que criei para o jornal e editei 
durante os quatro primeiros anos, não foi nada difícil. 
Então, o nome de ivo nalce passou a assinar textos 
sobre quadrinhos, música, cinema e comportamento. 
acho que o ápice foi a identificação imediata que 
Valêncio, que nunca foi lá muito chegado em ouvir rock 
e era quase quarenta anos mais velho que eu, teve 
com o líder da banda de hardcore eletrônico anarquista 
atari teenage riot. Eles conversaram feito amigos de 
infância e ivo nalce, então, declarou-se um grande fã 
do barulhento trio alemão.

Abonico R. Smith é criador do website Mondo Bacana 
e editor-chefe do programa eCultura (TV eParaná).
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especial | Valêncio XaVier

Conversa na Sicília (2002, 
edição brasileira)

Conversa na Sicília, romances do 
italiano Elio Vittorini (1908-1966), 
foi traduzido para o português por 
Maria Helena Arriguci e Valêncio 
Xavier — e a participação do artis-
ta hipermoderno na equipe de tradu-
tores não foi mero acaso. A obra em 
prosa também traz imagens e dialoga 
com o cinema neo-realista, ou seja: as 
marcas da literatura de Valêncio en-
contram eco, mesmo que sutis, na de 
Vittorini (e vice-versa).  

O mez da grippe e outros livros 
(1998)

Obra que reúne O mez da 
grippe, Maciste no inferno, O mino-
tauro, O mistério da prostituta ja-
ponesa & Mimi-Nashi-Oichi e 13 
mistérios + o mistério da porta aber-
ta foi um divisor de águas no per-
curso do autor. A partir desse li-
vro, ficou conhecido em âmbito 
nacional. Esteve no Programa do 
Jô, passou a ocupar espaço nas pá-
ginas da “Ilustrada”, suplemen-
to de cultura diário da Folha de 
S.Paulo. A publicação conquistou 
o Prêmio Jabuti 1999 na categoria 
Produção Editorial.
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O mez da grippe (1981)
Lígia de Amorim Neves, mes-

tre em Letras pela UEM, conside-
ra O mez da grippe a obra de maior 
importância de Valêncio Xavier, 
“por resumir um pouco a sua es-
crita literária”. O livro apresenta os 
efeitos da gripe espanhola na capi-
tal paranaense no início do século 
XX a partir de colagens de notícias 
de dois jornais, cada um com o seu 
ponto de vista — há tramas para-
lelas e um humor sutil. Foi edita-
do originalmente pela Casa Romá-
rio Martins/ Fundação Cultural 
de Curitiba.

Crimes à moda antiga (2004)
O genial Valêncio Xavier 

reescreveu, com uma dição livre, 
um tanto original, oito crimes co-
metidos no Brasil entre o final 
do século XIX e o início do sé-
culo XX.  A partir de fatos divul-
gados em jornal, com os possíveis 
“furos” e omissões propositais, 
Valêncio reconstitui, imaginação 
solta, a mil por hora, páginas san-
grentas do nosso passado. Em “A 
morte do tenente Galinha”, por 
exemplo, o escritor apresenta um 
oficial respeitado por todos, por 
amigos, inimigos e por crimino-
sos em geral, mas que era conti-
nuamente desrespeitado e traí-
do pela esposa. As ilustrações de 
Sergio Niculitcheff e as interven-
ções visuais do próprio Valêncio 
merecem destaque.

conheci o Valêncio Xavier pela tV, no final dos 
anos 1990, quando ainda estava terminando a 
faculdade. Ele participou de um debate sobre os 
perigos do fumo e, na posição de tagabista convicto, 
terminou o programa fazendo uma provocação. 
Enquanto os créditos finais subiam, enrolou uma 
folha de papel a4 e fingiu fumar um cigarro 
gigante, constrangendo o apresentador e os outros 
convidados. Simpatizei com a figura imediatamente. 
Meses depois, reencontrei o Valêncio na redação 
da Gazeta do Povo, onde fui seu colega na editoria 
de cultura durante alguns anos. nunca fomos 
próximos, mas guardo boas lembranças daquele 
senhor meio imerso num mundo particular, sempre 
envolvido com livros e filmes “geniais” (palavra que 
mais usava, inclusive para se definir). nas reuniões 
da equipe, sua diversão era desorganizar a pauta 
e provocar os colegas — especialmente os que 
não entendiam sua ironia. nosso último encontro 
foi em 2004, durante um evento promovido pelo 
caderno de educação do jornal, que eu editava na 
época. Ele já não trabalhava na redação, mas foi 
convidado a comentar a obra de dalton trevisan 
para um grupo de vestibulandos. como era de se 
esperar, ele só falou sobre o que quis. Seu foco, 
no caso, foi o esquema de prostituição no Passeio 
Público de curitiba, dissecado diante de uma 
plateia, horrorizada, de alunas do colégio Militar. 
Esse é o Valêncio que ficou na minha memória: um 
provocador nato, quase moleque e, sim, genial.

Omar Godoy é jornalista.
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ensaio | ÂnGela dias

a partir de rremembranças 
da menina de rua morta 
nua e outros livros, último 
título publicado em vida por 
Valêncio Xavier, a professora 
da Universidade Federal 
Fluminense Ângela Maria 
Dias faz uma análise dos 
procedimentos literários 
do autor que desde muito 
dialogou com imagens

Figuras do desejo 
e da morte

Ilustração: Benett



21jornal da biblioteca pública do paraná | Cândido

A 
estética de almanaque concebida 
pela obra de Valêncio Xavier, em 
sua intrigante bricolage de ima-
gens e palavras, experimenta uma 

espécie de clímax, na última coletâ-
nea publicada pelo autor em vida, Rre-
membranças da menina de rua morta nua 
e outros livros, de 2006. Nele a inusita-
da combinação entre desenhos e ilus-
trações recolhidos em fontes diversas, 
acrescida de fotografias de variada au-
toria, para a criação de histórias curtas e 
surpreendentes, causa certa perplexida-
de no leitor, colhido pela rede interse-
miótica de correlações entre os escritos 
minimalistas, de feitio e fonte bastante 
diversificados, e o aparato visual, capaz 
de incluir também, materiais ínfimos e 
cotidianos, desde recortes de jornal sensa-
cionalistas, até embalagens e pornografia. 

O formato alegórico do conjunto 
de relatos, em suas “combinações de vi-
sível e legível”, na medida em que “o vi-
sível tem sua leitura”, assim como “o le-
gível tem seu teatro” (DELEUZE, 1991, 
p.187), convoca o leitor ao trabalho in-
certo da interpretação, dificultada pelo 
caráter risível e o non sense de determina-
das passagens, urdidas entre sensaciona-
lismo obsceno e alusividade melancólica.

O exibicionismo teatral do con-
junto, concebido numa espécie de lógi-
ca da charada, encena a clivagem entre 
o sujeito do enunciado, cínico, perverso 
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e frequentemente pornográfico, e a po-
sição do sujeito da enunciação, cuja ne-
gatividade irônica pretende sugerir, em 
seu jogo infinito, certa desconexão entre 
os signos e linguagens combinados e o 
sentido pressentido. Nessa direção, como 
aponta Safatle (2008, p.31), a ironia não 
deixa de configurar uma forma de alego-
ria, no que consiste numa “dentre múlti-
plas maneiras de dizer algo e dar a enten-
der outra coisa”.

Tudo nessa obra é sinuoso e in-
vertido, a começar do seu próprio iní-
cio que, na verdade, não é o que pare-
ce e se observarmos bem, ao contrário, 
situa-se na última pequena história da 
coletânea, ou, segundo a nomenclatura 
do autor, no seu último “livro”. “Coisas 
da noite escura” tem como abertura uma 
soturna foto de um descampado notur-
no pejado de crucifixos belamente deco-
rados com flores ao centro, e colocados 
em primeiro plano. Na folha seguinte, o 
leitor depara-se com uma narrativa cur-
ta, em primeira pessoa, de apenas um 
longo parágrafo, presidido pela seguin-
te notação: “Aconteceu faz muito tempo 
mas eu ainda lembro bem” (XAVIER, 
2006, p.135). 

O narrador, autodenominado de 
Valêncio, então passa a contar a própria 
morte ocorrida no interior de uma igreja 
da cidade que visitava. O padre respon-
sável pelo assassinato do autor-narra-
dor-personagem chama-se Asmodeu e 
é descrito da seguinte maneira pelo nar-
rador-defunto: “tinha o rosto cinzento e 
os olhos vermelhos, as unhas compridas 
e afinadas na ponta” (XAVIER, 2006, 
p.135). Asmodeu, mencionado no deu-
tero-canônico The book of Tobit, em algu-
mas lendas talmúdicas, e, igualmente pe-
los cristãos da Renascença, é considerado 
o pior dos demônios, remonta a uma lín-
gua iraniana do leste — a língua avésti-
ca — , usada nas escrituras zoroastrianas, 
significando etimologicamente “o de-
mônio da raiva”. É também conhecido 
como um dos sete príncipes do inferno 

que, respectivamente, representam cada 
um dos sete pecados capitais. Asmodeu 
é o demônio da luxúria, responsável por 
perverter os desejos das pessoas (http://
en.wikipedia.org/wiki/Asmodeus). 

O narrador-defunto termina, en-
tão, a micronarrativa, constatando sur-
preso o seu próprio assassinato e a nova 
condição em que se encontra: “E me 
matou, eu Valêncio! Estou morto” (XA-
VIER, 2006, p.135). Ao constituir uma 
variante contemporânea do memorável 

Brás Cubas machadiano, Valêncio, ao 
encetar sua coletânea de histórias nar-
radas post-mortem, assume, pelo uso do 
próprio nome, um procedimento auto-
ficcional. E, nesse sentido, dedica-se a 
uma dramatização de si, dramatização 
que supõe a construção simultânea de 
si, tanto como autor, quanto como nar-
rador e personagem. Ou seja, trata-se 
de uma encenação que busca, na prá-
tica performática desse autodesdo-
bramento, exibir o sujeito como uma 

identidade em processo, reforçar o seu 
caráter transitivo e não essencialista, 
tanto na vida como na ficção (KLIN-
GER, 2007, p.54, 55). 

A afinidade entre autoficção e 
performance, no caso da obra de Xavier, 
se configura ainda com mais agudeza, na 
medida em que sua constituição alegó-
rica, a conduz, todo o tempo, a contra-
por imagens e textos, numa espiral pa-
rodística em que signos pré-existentes, 
na série literária ou na indústria cultural, 
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são conjugados intertextualmente a ilus-
trações de todo tipo, numa interlocução 
caprichosa entre ficção, notícia, docu-
mentos de diversa fatura, fotografias es-
tetizadas ou jornalísticas, e os mais inu-
sitados restos do consumo.

Assim o narrador-autor-persona-
gem constituído na última história é afi-
nal um colecionador bricoleur que se apro-
pria das mais diferentes relíquias, para 
combiná-las numa semio-estética, dis-
posta num livro-objeto de acabamento 
primoroso e sofisticado.

A obsessão da morte, da violência 
sexual e da pornografia constitui a tônica 
das histórias, bem como, por outro lado, o 
aproveitamento de fotografias, cuja fon-
te, em muitos casos, não é atestada. Os 
episódios, por vezes, contrapõem o cará-
ter burlesco e sem sentido a notações so-
bre sua própria veracidade, indicadas no 
título, em franca dissonância com o tom 
descuidado e informal do narrador, entre 
as gírias do texto e o componente farses-
co das ilustrações. É o caso, por exemplo, 
de “O barqueiro da morte”, cujo subtítu-
lo “Uma história verídica acontecida em 
Curitiba capital do Paraná”, apresenta um 
enredo frouxo de “causo” esdrúxulo e final 
risível, sobre um velho bêbado e sua mu-
lher agonizante à deriva, numa enchente.

Entretanto, a dominância da fo-
tografia, jornalística ou estetizada, tem 
uma importância significativa, na constitui-
ção da morbidez meio cômica da coletânea. 
No texto que dá nome ao volume (“Rre-
membranças...”) e no “Macao”, os mais 
longos e importantes do livro, o fetichismo 
da imagem fotográfica ganha centralidade 
e é utilizado de diferentes maneiras. Com 
efeito, por sua característica de sintoma de 
uma presença, combinada à ausência físi-
ca do referente, a fotografia, como o reco-
nhece Dubois (1993, p.65), não pode ser 

pensada “fora de sua inscrição referencial 
e de sua eficácia pragmática”.  

Assim, no “Rremembranças”, a 
lógica indicial da menina de rua morta, 
a contiguidade física das fotos selecio-
nadas com os seus referentes, constroem 
a reconstituição do escândalo sensacio-
nalista e da exploração comercial, plan-
tados na mídia impressa e televisiva, a 
partir do assassinato de uma menina de 
oito anos, encontrada nua no trem-fan-
tasma de um parque de diversões, em 
Diadema, na Grande São Paulo. Trata-
-se dos sentidos da atestação e da desig-
nação, aqui tomados de maneira preva-
lente, a partir da qualidade indiciária das 
imagens, visando, pela teatralidade da 
apropriação operada, o envolvimento do 
leitor no que o narrador chama de “nê-
nia” ou canto fúnebre em homenagem à 
menina anônima, de oito ou nove anos, 
cujo nome é recoberto propositalmente 
com tarja preta pelo narrador, em todos 
os recortes onde é mencionado.

Por sua vez, em “Macao”, que 
é denominado pelo autor, no subtí-
tulo, de “um texto em imagens”, a 
fotografia reitera o princípio da dis-
tância, ou seja, da ausência efetiva do 
referente, presente apenas em ima-
gem. E, nesse sentido, aguça o agui-
lhão do desejo, em fotos que podem 
ser vistas como uma estratégia de fa-
bulação e de ficcionalização do lugar, 
reiteradas pelos Adeuses nas duas 
páginas finais do episódio.

Decididamente, o caráter in-
dicial das fotografias, como traço de 
uma ausência, distância inquietante 
de uma latência, dota o jogo de armar 
deste livro de uma conotação franca-
mente alucinatória, em que o fantas-
ma da morte, em suas infinitas varian-
tes, constitui a presença permanente.g
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humor | valêncio xavier

Ilustrações: Theo Szczepanski

N
ão tem coisa melhor que férias no 
litoral, principalmente se o mari-
do fica em Curitiba, a mulher na 
praia e ele só desce nos fins de se-

mana. É bom pra todo mundo: pro mari-
do, que pode ficar galinhando em Curi-
tiba, e é bom para a mulher, que, sem o 
marido para vigiá-la, pode transar com o 
gatão de praia que escolher.

Mas, se o cara tem de ficar com 
a família na praia o tempo todo, vai en-
chendo com a monotonia da vida fami-
liar, etc., e tudo acaba ficando insupor-
tável. Por isso vou ensinar uma série de 
coisas para assassinar o tempo na praia 
e melhor aproveitar suas férias de ve-
rão. Anote lá:

Contar os grãos de areia da praia. 
Se errar, recomece de novo.

*
Dormir.
*

O CHATO DAS FÉRIAS
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Ler o jornal inteirinho. Comece 
pelo cabeçalho, leia tudo até o núme-
ro das páginas, os anúncios, as entrevis-
tas dos políticos, o Collor dizendo que 
a inflação está baixando, etc. Com isso 
matou um dia.

*
Fumar.
*
Ler a lista telefônica do litoral. 

O enredo não é dos melhores, mas tem 
bastante personagens.

*
Fazer aeróbica, “jogging”, ou 

toda atividade programada pela Ope-
ração Verão, ou coisa parecida. Cuida-
do para o saco não explodir.

*
Caminhar.
*
Essa é só para de noite: ficar 

olhando para o céu para ver se apare-
ce disco voador. Quando o sol surgir, vá 
para casa dormir, pois é fato sabido que 
disco voador no litoral é só de noite.

*
Comer.
*
Escrever. Escreva suas memó-

rias, inclusive as partes escabrosas. Co-
mece pelo começo; comece por: nascia 
numa bela manhã de sol do dia 21 de 
março do ditoso ano de 1966. A minha 
santa mãezinha, que os céus já levaram, 
tinha o mesmo nome da mãe de Deus, 
Maria, e, igual a ela, casou-se virgem, 
pois nasci somente nove meses depois 
do casamento de meus pais, que foi no 
dia 29 de outubro de 1965...

*
Pensar.
*
Varrer o mar. Acorde cedinho, 

pegue a vassoura e vá varrer o mar. Se 
tiver aspirador de pó, melhor ainda, 
passe o aspirador para tirar o pó que 
fica em cima d’água.

*
Fazer ginástica na praia.

*
Ouvir o barulho do mar numa 

concha colocada no ouvido. Se a praia 
em que você está não tiver conchas, pe-
gue uma lata vazia de Brahma Chopp, 
o barulho é o mesmo. Se a lata estiver 
meio cheia, melhor ainda: você ouvirá 
barulho de mar agitado. Depois beba 
tudo; quanto mais gelada, melhor.

*
Beber.
*
Jogar cartas com a família. Não 

jogue a dinheiro, que fica mais emocio-
nante. Jogue videogame com as crian-
ças e dominó com o Nono. Verá como 
o tempo passa rápido.

*
Assistir novelas.
*
Ver quanto tempo aquela gata que 

está tomando banho de sol ao lado de 
sua barraca demora de bruços e de fren-
te. Cronometre e marque num papel.

*
Fofocar.
*
Ficar folheando velhas revistas, 

daquelas que já saíram de linha até em 
consultório de dentista. Não tem pas-
satempo melhor.

*
Tomar sorvete.
*
Verificar quantas casas foram as-

saltadas no balneário em que você está. 
Vai levar um tempão.

*
Tomar banho de mar.
*
E se, com tudo isso, não ma-

tou seu tempo, vá escrever a página 
de humor do jornal “Semana no Lito-
ral”. Ainda pagam pelas besteiras que 
você escrever. g

Tomar banho de sol. Não esque-
cer de antes passar filtro solar. Calcule 
quantas gramas usou. Veja quantas gra-
mas tem no vidro, veja o preço absur-
do que pagou e calcule quanto está cus-
tando seu banho de sol. Este simples 
exercício de matemática aplicada muito 
ajuda a passar o tempo.

*
Pescar.
*

Texto publicado originalmente nos anos 1990, na edição 
número quatro do jornal Semana no Litoral. 
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conTo | kaTherine funke

QuAnDO Ale 
pASSOu pOR AlI 

Ilustrações: Diego Gerlach

A
li era o lugar onde conheci pessoas 
loucas morando dentro de másca-
ras coerentes. Ali era nosso bar. Es-
túdio criativo, prolongamento do 

expediente, cérebro coletivo. E só no Ali 
serviam countreau no chá preto numa 
dose perfeita.

A gente adorava este nome: Ali. 
Lembrava do nosso poeta favorito, 
Waly, e do eterno sonho com um lu-
gar onde todos os nossos planos se con-
cretizavam. Quem batizou foi Iara. Ela 
também fez o cardápio, montou a bi-
blioteca, a coleção de vinis. Decorou a 
casa de um jeito só dela. Não haveria 
nada, não haveria Ali, sem Iara. Nossa 
musa. Arquiteta. Viúva do Beto, fotó-
grafo, meu antigo companheiro de via-
gens, fundador da ideia de abrirmos um 
bar que fosse só nosso. 

Éramos uma turma boa, sem 
neuras, cada um na sua arte e todos 
sempre por Ali.

Mas um dia apareceu o Ale. Filho 
de Débora. Débora, a ilustradora, sabe? 
É. Aquela, do jornal. Então; o Ale tinha 
voltado de Londres, de uma temporada 
por lá. Tinha uns dezessete anos, acho. 
Bonito. Impetuoso. Gênio forte. Mima-
do. Já chegou querendo mudar tudo.

Ali era de fazer qualquer mente 
criativa babar; ali nossas mentes atin-
giam grande número de rotações por 
minuto. Mas Ale achava Ali quieto, 
parado demais.

Lembro bem. No exato instante 
em que ele reclamou pela primeira vez, 
a gente sorvia o chá matizado e escre-

via, lia ou desenhava, cada um na sua ou 
no máximo num papo em dupla. Ouví-
amos o Bitches Brew, do Miles Davis.

“Isso aqui precisa de um agito”, 
ele anunciou.

Fritou os miolos até descobrir 
um jeito de trazer novos clientes. Sem 
mais aviso, apareceu com uma turma 
que chamava de amigos. Não passava 
de um bando de que reclamava e altera-
va o lugar das coisas sem parar. E ainda 
alugavam Yago, nosso garçom querido, 
com observações sarcásticas a respeito 
da temperatura da cerveja.

“Precisa gelar de verdade ou não 
voltamos mais aqui”, diziam, hereges.

Iara não se desesperou. Juventu-
de tinha de agir como juventude, era as-
sim mesmo. Comprou um freezer novo. 

Ali não servia cerveja antes do Ale.
Iara sempre dizia que financeira-

mente não valia a pena. Muitos de nós 
não fazíamos questão. Para papear com 
cerveja íamos a outros lugares. Havia 
muitos outros bares bons na cidade.

Ali era diferente, único. Tinha 
outros tipos de bebidas. Destilados, ca-
chaças, countreau, cafés, chás. E você 
também podia ficar Ali e beber apenas 
água do filtro de barro e pronto, nin-
guém enchia o saco.

Mas as coisas estavam mudando 
muito rápido. Débora achava legal o fi-
lho ter iniciativa. E Iara era louca por 
Débora; eram amigas desde criança. 
Logo, Iara achava ótimo toda e qual-
quer mudança. Aplaudia comovida em 
ver Ale se despedir da infância.
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Então a gente acompanhava. Só 
acompanhava. Mas a presença de um e 
outro rareava. Eu entendia meus amigos. 
Claro. E comecei a encher meu caderni-
nho numa fúria ansiosa de quem sente 
que um tempo bom vai se acabando.

Iara aplaudiu quando Ale trou-
xe a guitarra. Comentou que achava in-
crível nenhum de nós ter tido essa ideia 
maravilhosa antes: música ao vivo! Gos-
távamos do chiado dos vinis. Estávamos 
mesmo ficando velhos.

Ale cantava e trouxe uma banda 
para acompanhar. O repertório tinha 
músicas da moda adolescente. Nenhum 
clássico, nenhum repente... O som da 
banda do Ale e os fãs do Ale e os ami-
gos do Ale e o Ale foram preenchendo 
todos os espaços de Ali.

Em poucas semanas, o meu chá 
começou a chegar frio. Com pouco coun-
treau. Nosso garçom desesperava. Havia 
pedidos demais das outras mesas. Cerve-
jas. Cervejas. Cervejas. Yago até esquecia 
de encher o filtro de água.

Vieram outros, com guitarra na 
mão, cheio de certezas. Com suas ga-
rotas enfezadas, que cheiravam cocaína 
no banheiro. Turma da pesada. Enfeza-
das, feias e enfeitadas. Perdidas.

Ali ia ficando pequeno e incons-
tante. Boa parte de nós não nos encon-
trávamos mais. Passamos muito tempo 
nos desencontrando, fugindo de Ale, ali.

Mas aí chegou a época do vesti-
bular. Ale queria estudar medicina em 
São Paulo. Entrou na rotina de cursi-
nho. A turma dele desapareceu. Tão de 
repente como vieram, sumiram.

Ali voltou a ser ali, mas um free-
zer vazio ocupava o antigo lugar da es-
tante de vinis.

Ali não era mais lá a mesma coisa. g 
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enTrevisTa | zulmira ribeiro Tavares

a curiosa metamorfose 
literária de dona zulmira
Autora de uma obra 
fundamental, mas pouco 
conhecida, a escritora 
paulistana fala sobre 
Região, livro que reúne 
parte importante de sua 
produção literária

Luiz ReBiNSki JuNioR

Virou lugar comum aprego-
ar que a literatura brasilei-
ra contemporânea vive um 
período de pouca qualida-

de em meio a um cenário apinhado de 
escritores. A simples presença de Zul-
mira Ribeiro Tavares nesse contexto 
coloca em xeque o já gasto clichê. A 
discrição da autora —  que raramente 
aparece em eventos literários e dá en-
trevistas — é proporcional à qualidade 
estética de seu trabalho.

Com uma prosa de dicção sin-
gular, Zulmira parece não ter corres-
pondentes na literatura nacional ou in-
ternacional. Poucos são os escritores 
que aparecem no retrovisor da autora 
paulistana de 83 anos. A fusão de gê-
neros literários certamente está no cerne 

a um retrato das classes mais abasta-
das. Para mim, o cerne do seu traba-
lho reside em uma preocupação com 
temas “metafísicos”, que levam a um 
tipo de escrita com uma pegada “en-
saística”, ainda que a senhora consi-
ga temperar bem o texto com ironia e 
humor para que sua prosa não se torne 
hermética, ou “cabeça” demais. Para a 
senhora, isso faz algum sentido ou es-
tou completamente equivocado?

Compreendo que a crítica tenha 
destacado no que realizei aspectos e o 
modo de ser de classes abastadas, como 
diz você. De fato, nos três romances es-
critos eles lá estão. E obtive com tal en-
foque belas análises. A objeção diz mais 
respeito quando o que escrevo me che-
ga orientado exclusivamente por tal cir-
cunstância. O que na maior parte das 
vezes ocorre em resenhas breves,  tam-
bém quando aparece ao lado da obra de 
outros autores, tornando-a assim mais 
fácil de ser  assinalada. Quanto à sua in-
terpretação, não diria que o que faço te-
nha um perfil metafísico (!),  particular-
mente considerando que o termo abriga 
várias acepções. Contudo, admito sim 
que no conjunto do que já realizei como 
ficção, nele prevaleça algo de não con-
clusivo, de interrogativo, independente, 
em menor ou maior grau do tema es-
colhido, aproximando-o talvez do que 
você observou. Quanto à questão do en-
saio em minha ficção, a possível relação, 
creio, foi pela primeira vez abordada no 

posfácio de Roberto Schwarz para o ro-
mance O nome do bispo e posteriormen-
te retomada, sem maiores explicações, 
ou com entendimento diverso, em ou-
tras resenhas ou notas. (Algumas mui-
to bem sucedidas, como na apresenta-
ção de O japonês dos olhos redondos, de 
autoria de João Moura Jr.). Por isso se-
ria interessante, penso, você ler o extrato 
do posfácio estampado na  quarta capa 
do volume para conhecer exatamente 
a aproximação que Roberto Schwarz 
faz de ambos os termos. Já eu própria 
não penso nessa possível convergência 
quando escrevo ficção. E decididamente 
não “tempero” (achei graça na imagem) 
o que escrevo com isso ou aquilo para 
torná-lo de mais fácil compreensão. De 
resto não me acho nada hermética e me 
espanta a possibilidade!

Região tem uma composição 
singular: é constituído de três livros 
de contos, “ficções”, como a senho-
ra costuma se referir às histórias mais 
curtas, e um ensaio de literatura com-
parada. Por que a escolha desses livros 
para uma reedição conjunta? Cortejo 
em abril, por exemplo, tem as mesmas 
características dos livros agrupados 
em Região, mas ficou de fora. Foi uma 
decisão apenas editorial?

A composição de Região é simples. 
Seguiu-se a ordem de publicação dos li-
vros, dos inéditos em livro, e o do estudo 
no fim, esse pela primeira vez publicado. 

dessa literatura pouco usual, o que talvez 
tenha contribuído para a sua falta de po-
pularidade.

Tal como os grandes cronistas, a 
escritora eleva o comezinho ao status de 
grande tema, utilizando-se de uma lin-
guagem afiadíssima, burilada em mais 
de quatro décadas de produção.

Parte de sua trajetória como con-
tista pode ser conferida em Região — 
Ficções etc., título publicado em 2012 
e que traz os primeiros livros da auto-
ra — Termos de comparação, O japonês 
de olhos redondos e O mandril —, acres-
cido da série de histórias curtas “O tio 
paulista”, do conto que dá nome ao li-
vro (“Região”), e de um ensaio inédito 
(“Dois narizes”) que aproxima as obras 
de Monteiro Lobato e Nicolai Gógol. É 
principalmente sobre Região que a au-
tora fala nesta entrevista. Também dis-
corre sobre as influências que sua escrita 
recebeu do cinema e das artes plásticas, 
além das tentativas da crítica em defi-
nir sua obra. 

Abaixo o papo com a escritora, 
que, entre idas e vindas, demorou três 
meses para se concluir. Fato que de-
monstra o preciosismo de Zulmira em 
não deixar nada fora do lugar. O mesmo  
perfeccionismo presente em sua obra.

A senhora sempre refutou vá-
rios rótulos que a crítica tentou impin-
gir ao seu trabalho literário, principal-
mente quando vinculam sua literatura 
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Fotos: Bel pedrosa
Do livro Termos de comparação, que abre o 
volume, escolhi apenas os contos. Os po-
emas, penso voltar a publicá-los algum 
dia. Já o último texto, tal como em Re-
gião, de não ficção, exigiria uma reava-
liação, uma análise minuciosa. Como 
você deve ter lido no posfácio de Au-
gusto Massi, trabalhei sobre o conjunto 
do material e dei a ele o nome do texto 
de uma das ficções, porque este abri-
ga, a meu ver, sem determiná-la, a va-
riedade do conjunto, ainda que nela eu 
não observe nada de singular. Simpli-
ficando: amplio “região”, espaço urba-
no, para “região,” espaço literário. Julgo 
que nesse novo espaço há uma perme-
abilidade entre os textos sem perda da 
particularidade de cada um. Mas posso 
estar enganada.  De resto você obser-
vou bem; Cortejo em abril poderia per-
feitamente participar de Região, o que 
aumentaria a possibilidade de uma lei-
tura de vai-e-vem junto aos outros tex-
tos, além é claro de um exame atual de 
seu conteúdo. O motivo, sim, é edito-
rial. Os outros livros vinham de edições 
anteriores, enquanto Cortejo de abril foi 
editado pela primeira vez pela Compa-
nhia das Letras,  portanto posterior aos 
incluídos em Região, não sendo cabível 
inutilizar a edição atual, em catálogo, 
para incorporá-la ao conjunto. 

A história que dá título a Região 
é contada sob o ponto de vista de um 
morador de rua. É uma pessoa pobre 
relatando e vivendo uma história de 
amor em uma parte nobre da cidade. 
Qual a importância desse olhar “es-
trangeiro” na história e em sua obra? 

Se você tiver oportunidade de 
reler o texto irá verificar que o narra-
dor não vem a ser propriamente um 
morador de rua. Ele se intitula um 
“sem teto ocasional”,  pois se apresen-
ta  como guarda de uma  pequena loja 
de venda de cristais “portadores” de in-
fluxos benéficos até vir a perder o car-
go e o teto para um vendedor de redes 

que o atraiçoa e os ocupa. Não se aba-
la, pois tem algumas pequenas econo-
mias e mesmo em certas ocasiões prefe-
re a rua, por exemplo, em suas noitadas 
com a namorada, também ela, ocasio-
nal, e que será sua moradia por tempo 
não determinado, como se conclui pelo 
fim da narrativa. Filho de um almoxari-
fe de faculdade já falecido cujas senten-
ças lhe servem de guia, sobre esse aspec-
to apenas, teria um “olhar estrangeiro”. 
E bem pouco plausível, diga-se de pas-
sagem, sobre o ponto de vista de uma 
escrita naturalista, o que o texto decidi-
damente não é, pois se mostra perfeita-
mente inserido e participante do espaço 
urbano sobre o qual narra com desen-
voltura, nele incluindo o próprio perfil. 
O espaço, região, é que vem a ser real-
mente o objeto de sua descrição, sendo 
o caso amoroso, e as confusões sobre o 
bode (boddy) preto, apenas o fio con-
dutor. E ainda que apoiado em dados 
precisos vivenciados em tal espaço ur-
bano, as associações e imagens trazidas 
por esse sem teto ocasional,  mesclam-
-se e tem peso igual na narrativa, tais 
como sacos de lixo formando grandes 
pirâmides negras, manecas, pequenas 
comerciárias, superstições de ricos e su-
perstições de pobres convergindo, ven-
das em lojas suntuosas mas também na-
quele que se oferece nas ruas, nascido 
do escuro da noite, na condição de vi-
trine e vendedor ao carregar pendurado 
no corpo os objetos que negocia.

Augusto Massi, no posfácio de 
Região, aproxima a prosa que a senho-
ra faz à literatura de Paulo Emílio Sal-
les Gomes. Entre seus pares de gera-
ção, sente-se próxima, esteticamente 
falando, de alguém?

Não saberia dizer sinceramente 
quais são meus pares de geração. Talvez 
por estar sempre voltada a interesses di-
versos, particularmente cinema. Não es-
taria entre eles Paulo Emílio, claro, (se 
você nele pensou) que pertence ao grupo 
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da geração da revista Clima e bem mais 
velho do que eu. Vim a conhecê-lo quan-
do em um encontro na USP sobre cine-
ma, entreguei-lhe em nome de J. Guins-
burg um livro da coleção Debates, da 
editora Perspectiva, A personagem de fic-
ção, recém-saído (do qual ainda não to-
mara conhecimento) e no qual participa-
va, ele na área de Cinema, com Antonio 
Candido, Anatol Rosenfeld e Décio de 
Almeida Prado. O grande valor de sua 
ficção Três Mulheres de três PPPs (além 
do texto interrompido com sua morte, 
Cemitério)  tornou-se  conhecida quando 
já era amplamente lido e admirado como 
ensaísta, professor e realizador da Cine-
mateca Brasileira. 

E hoje, lhe interessam as dis-
cussões sobre a literatura brasileira 
contemporânea? Há algum autor jo-
vem que lhe chame a atenção?

Sim. Nada sei propriamente so-
bre “discussões”. E, o que lamento, a co-
nheço mais por entrevistas, na impren-
sa ou na tevê, do que pela leitura das 
obras. Vários autores chamam minha 
atenção mas, como lhe disse, li poucos 
para me sentir confortável em citar no-
mes. Não seria justo destacar A ou B de 
um conjunto que mal conheço. Porém, 
o que posso afirmar com segurança, 
apresenta-se aí uma nova geração que 
me parece formada por autores muito 
diferentes entre si, o que me alegra. E 
a seu lado observo ainda a formação de 
uma nova crítica, assim como a de críti-
cos (e professores) que são também es-
critores (ou o inverso).

Sua obra é relativamente enxu-
ta. Como conjugou a carreira literária 
com sua profissão? Quando a literatu-
ra entrava em cena no seu dia a dia?

Se você se refere a “enxuta”  como 
“pouca”, ela de fato o é. Se, como es-
tilo, não sei, depende do texto que es-
tiver em questão. Porém, se pensou na 
extensão dos textos, diria que O nome 

do bispo e Café pequeno têm o tamanho 
usual a romances. Contudo Joias de fa-
mília, também lançada como romance, 
eu a considero antes com as caracterís-
ticas de uma novela. Todavia a edição 
apontou-a como romance e romance 
ficou. Sobre minha “carreira literária”, 
como diz, não penso em minha ativi-
dade como tal. Tampouco os trabalhos 
que realizei, sempre no âmbito da cul-
tura, como profissão. Pesquisas na área 
de cinema, (o último como pesquisado-
ra da Cinemateca), dois cursos de pós-
-graduação na Eca (Usp), produção de 
textos na editora (Perspectiva), estudo 
sobre as bienais de São Paulo para par-
ticular — em  suma, cargos como ce-
letista, autônoma ou de confiança não 
configuram um curso regular e pro-
dução homogênea. A conjugação des-
sas atividades com o que escrevia nem 
sempre foi fácil e por vezes, conforme 
o vínculo de trabalho mantido, impos-
sível. O nome do bispo por exemplo, eu o 
comecei como pesquisadora da prefei-
tura no Idart (Centro de Pesquisa em 
várias áreas, instituído pelo então pre-
feito Olavo Setubal), e continuei como 
autônoma e mesmo assim foi difícil 
manter uma regularidade na sua escrita. 
Já quando saí da Cinemateca, como ce-
letista, pude escrever regularmente, em 
oito meses, Joias de família.

“Não formo 
propriamente qualquer 
ideia literária sobre o 
que até hoje escrevi 
no que diz respeito à 
questão dos gêneros.”

enTrevisTa | zulmira ribeiro Tavares
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Seus livros transitam por diver-
sos gêneros literários, do conto ao en-
saio, passando pelo romance e pela 
poesia. A junção de gêneros também 
costuma fazer parte da sua própria lite-
ratura, não apenas de seus livros: seus 
contos tem inclinação ao ensaio e em 
romances como Café pequeno, poemas 
encerram o livro. Qual a origem desse 
ideia literária? 

Não formo propriamente qual-
quer ideia literária sobre o que até hoje 
escrevi no que diz respeito à questão dos 
gêneros, sem dúvida matéria de interes-
se a ser discutida. No livro O mandil, na 
sua primeira edição, esboço algo a res-
peito, porém exigiria outro espaço para 
formulá-lo de forma adequada. Quan-
to ao poema que encerra a última par-
te de Café pequeno, ele apenas compõe 
a figura do personagem Pereira Mattos; 
sendo muito usual na época, em ceri-
mônias ou festividades, alguém “soltar o 
verbo” por esse ou aquele motivo, fre-
quentemente de qualidade bastante dis-
cutível, como vem a ser o caso da cena 
descrita, em homenagem ao aniversa-
riante, o engenheiro Alaor Pestana e ao 
seu bolo de aniversário que tarda a che-
gar. Também nos pequenos textos sobre 
“O Tio Paulista”, o tio produz, como ele 
próprio esclarece no trecho O tio paulis-
ta e um algo a mais ‘umas coisinhas po-
éticas” enviando ao seu amigo de Tatui, 
por carta expressa, um poema. O poema, 
também, como em Café pequeno, compõe 
o personagem. Ah, mas com este me di-
verti bastante.

No conto “O tapa-olho do olho 
mágico”, um crítico vai à casa de um 
poeta com o objetivo de fazer um en-
saio sobre um poema de apenas seis li-
nhas. A senhora costuma se surpreen-
der com as leituras críticas que fazem 
de sua obra?

Em o “Tapa-olho do olho mági-
co”, o crítico, o poeta, a mulher do poeta, a 

mãe da mulher do poeta,  o técnico de TV, 
um funcionário do prédio, o desconheci-
do (porém nem tanto assim) que por úl-
timo toca a campainha do apartamento, 
cruzam funções, desconfianças, vaida-
des, urbanidades, e por aí vai. Tal como 
em Região, é o conjunto que configura 
o conto e no qual o poema de seis li-
nhas se integra. Se me surpreendo com 
as críticas sobre o que produzo? Por ve-
zes sim, outras não, como ocorre com 
qualquer encontro ou desencontro en-
tre pessoas; já imaginou a uniformida-
de? Mas sobre isso falamos um pouco 
no início de nossa conversa.

Ainda em relação à crítica, in-
telectuais respeitados já se debruça-
ram sobre sua obra, como Roberto 
Schwarz e Berta Waldman. Essas lei-
turas foram importantes para a senho-
ra como escritora?

Sem dúvida. E muitas outras, tam-
bém de grande valor. Contudo, mesmo 
aquelas que não julgo coincidirem com 
o que escrevo (já comentadas atrás), de 
maneira diversa também importam. Mas 
não julgo oportuno, pelo menos neste es-
paço, desdobrar-me em crítica das críti-
cas que recebo (e nomeá-las), exceto para 
esclarecimento necessário, como fiz em 
relação ao critério do entendimento do 
que viria a ser “ensaio” dentro da ficção. 

No primeiro texto de Região, “A 
curiosa metamorfose pop do sr. Plá-
cido”,  um homem pouco familiariza-
do com arte vai a uma Bienal. Plácido 
vai à mostra de arte com um penico, 
que me pareceu ser uma brincadeira 
com os ready-mades, de Duchamp. A 
senhora é uma consumidora de artes, 
acompanha o cenário? 

O pequeno conto “A curiosa me-
tamorfose pop do senhor Plácido”  foi  
realizado em uma época em que aqui 
no Brasil, e para mim nos círculos que 
frequentei, discutia-se bravamente as 

questões entre arte e não-arte; com visi-
bilidade maior, naturalmente por conta 
de seu suporte, em artes plásticas. Hoje, 
a questão continua de pé, (não penso 
que venha a ser “esgotável”) sempre 
com as artes plásticas tendo nelas o seu 
melhor exemplo, focado agora nas as-
sim chamadas “instalações”, estruturas 
espaciais montadas com diversos tipos 
de matérias e materiais. Em “A curio-
sa metamorfose” Duchamp pode lá es-
tar, tanto nos objetos que vende em sua 
loja o sr. Plácido, como nos desenhos 
no lado interno do lavatório, como na 
exigência para se chegar inocente (vale 
dizer, desinformado) diante de uma 
obra de arte, na possibilidade de arte 
ser ou não ser denúncia, ser vida, ou 
não, merecer ou não merecer o nome, 
e por aí vai. Assim como com o urinol 
de Duchamp, é pelo deslocamento de 
figuras e significados de seu espaço ha-
bitual que o texto se constitui, no qual 
o penico cor de rosa participa com êxi-
to. Particularmente quando, ao mesmo 
tempo em que o sr. Plácido satisfaz as 
exigências da mulher, conseguindo fi-
nalmente sentar no pequeno recipien-
te,  certinho e subisso ao que vem da 
ciência e não é uma brincadeira, como 
insiste a mulher, no despropósito do 
feito, renasce POP! É assim que hoje 
releio o texto para você, e a ideia de 
brincadeira, a sua, que você propõe, me 
é simpática. De resto, não me enxergo 
propriamente como uma consumidora 
de arte. Ela se encontra sempre presente, 
mas ao lado de muitos outros interesses.

A senhora pouco participa da 
chamada “vida literária”, o circuito de 
feiras e bate-papos que leva escritores 
às mais diversas partes do Brasil. Isso 
nunca a interessou?

Sim, mas não em particular, ten-
do participado de alguns encontros li-
terários porém não recentemente, e que 
me foram prazerosos.  
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Nos textos reunidos em Região 
há muitas referências ao cinema, às ar-
tes plásticas e, em menor grau, à música. 
Quais dessas manifestações artísticas 
são mais proveitosas para sua literatura? 
O que lhe causa mais comoção? 

Francamente não sei lhe respon-
der, e a apreciação que possa fazer de 
uma obra não se acha ligada ao gênero 
a que pertence. Todavia, além natural-
mente da literatura, tenho de fato maior 
familiaridade com cinema e artes plás-
ticas do que com música. De meus tra-
balhos de não ficção há vários sobre ci-
nema e um que escrevi há tempos sobre 
artes plásticas, intitulado Ironia e sen-
tido, que trata justamente de algumas 
questões ligadas ao contexto na qual 
uma obra se acha inserida e de como 
este pode vir a compô-la ou alterá-
-la. Lembrei-me do texto por trazer na 
análise que faço de um artista plástico e 
de seu crítico, algum parentesco com as 
questões sobre arte, não arte e seus des-
locamentos, mencionadas ao se falar da 
metamorfose do sr. Plácido.

Quando a senhora começou a es-
crever e publicar, o que esperava da li-
teratura? Quais eram suas expectativas?

Continuar a escrever e publicar. Com 
maior frequência e melhor qualidade. g

O essencial De 
Zulmira ribeirO Tavares

o nome do Bispo (1985): Considerado por muitos o 
melhor romance da autora, o livro conta a história de 
Heládio Marcondes Pompeu, membro da aristocracia 
decadente paulista, que está perto dos cinquenta anos 
e coleciona uma série de experiências profissionais 
malogradas. internado, alterna momentos de sono e 
vigília, suas conjecturas avançam, recuam e se misturam 
a recordações e delírios de forma aparentemente confusa, 
às vezes enigmática, e quase sempre engraçada.

enTrevisTa | zulmira ribeiro Tavares
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Café pequeno (1995): A narrativa centra-se numa festa 
de aniversário, em que a trivialidade das conversas e 
situações funciona como uma surdina, abafando os 
conflitos e relegando para as sombras tudo o que tenha 
importância social ou possa ser inquietante. Mais uma vez 
a autora recorre ao tema com a qual ficou conhecida: a 
elite paulistana. 

Vesuvio (2011): zulmira Tavares estreou na literatura 
com um livro de poesia, Campos de dezembro (1955), 
e levou o gênero até mesmo para seus projetos de 
prosa, como Termos de Comparação, mescla de 
ensaísmo, poesia e ficção. em 2011 a escritora reuniu 
poemas de diversas fases de sua vida em Vesuvio. 
Neles, sem abandonar a ironia, zulmira encontra 
um timbre especial para falar de sua experiência no 
mundo. o livro ganhou críticas positivas e foi finalista 
de vários concursos literários.g

Região (2012): os textos desta coletânea apresentam 
alguns dos melhores contos da autora. Nele estão reunidos 
os primeiros livros de zulmira — Termos de comparação, 
o japonês de olhos redondos e o mandril —, além da série 
de histórias curtas “o tio paulista”, do conto que dá nome 
ao livro (“Região”) e de um ensaio inédito (“Dois narizes”) 
que aproxima as obras de Monteiro Lobato e Nicolai Gógol. 
um ótimo ponto de partida para quem quer se iniciar na 
literatura conscisa e cerebral da autora paulistana.  

Cortejo em abril (1998): Mais uma coletânea daquilo 
que a própria autora chama de “ficções”, ou seja, textos 
concisos, provocadores e de fino humor, fortemente 
ligados ao universo de São Paulo, outro traço característico 
da obra de zulmira Ribeiro Tavares. A narrativa que dá 
nome ao livro apresenta ao leitor um dos personagens 
mais memoráveis criado pela autora, o impagável 
“Consertador de Tudo”, que, entre uma ou outra tarefa, 
assiste à passagem do cortejo fúnebre de Tancredo Neves 
no parque do ibirapuera.  
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em busca de curiTiba | oTavio linhares

20 Otavio Linhares nasceu em Curitiba (PR), em 1978. 
Com formação em Filosofia, História e Artes Cênicas, é 
editor da revista de literatura curitibana Jandique e do 
selo encrenca — Literatura de invenção. o conto aqui 
publicado integra seu livro de estreia, Pancrácio, que será 
lançado neste mês. Vive em Curitiba (PR). 

D
entro do ônibus passando em 
frente a santa casa de misericór-
dia olha o que acaba de subir. uma 
morena índia de calças verme-

lhas justas e sexo bem definido e bo-
tas longas jaqueta azul de nylon vison 
com gola falsificada de pele de rapo-
sa e peitos salientes e cabelos pretos e 
longos até o grande vão da bunda que 
me deseja e olhos de quem quer devo-
rar. a amiga dela sobe logo atrás. pele 
bem branquinha alva esfregada em qui-
boa. cara de guria moleca. narizinho re-
bitado e sardinhas e um pouco mais alta 
que a amiga. um e setenta. meu núme-
ro. meio desengonçada. pezinhos tortos 
pra dentro. olhos caídos. vozinha rouca. 
peitos grandes e fartos de polaca bata-
teira. sorrisinho hipnotizante. não deve 
ter nem vinte anos a danadinha. do jeito 
que eu gosto a mongolóide. passaram a 
catraca e estão vindo aqui pra trás. isso. 
vem com o papai. não. não vieram. pa-
raram quase no meio do ônibus. por-
que aquele idiota está levantando? mer-
da. sempre tem um mauricinho babaca 
metido a don juan pra ceder seu lugar 
a meninas bonitas nos ônibus. vou ter 
que ficar na panorâmica. a indiazinha 
sentou. a loirinha agachou e cochichou 

o cuzão. não posso dar esse mole. não 
achei que elas fossem me dar essa bola 
assim desse jeito. o tanque de guerra me 
atropela no front de batalha. não esta-
va preparado pra esse ataque. amador. 
olha pra mim. elas querem me deixar 
louco. não deve ser comigo. claro que é 
com você. vai deixar as duas falando? vai 
lá. mostra quem é o papi. e se elas tive-
rem de brincadeira? olha aqui! olha pra 
nós. não olha pra baixo. tá vendo?! elas 
te querem! larga mão de bancar o pia-
zote e vai lá. chega junto apresentando 
a pistolona não dá tempo pra conversi-
nha. cartão de visita na mão. olhar de 
animal voraz. não sei tô sentindo que 
não vai rolar. como assim? vai andan-
do e no caminho dá aquela passada de 
mão no cabelo olha pela janela franze as 
sobrancelhas respira fundo e pow! one 
shot! one shot man! tiro no alvo. sim ou 
não? sim! repete. sim! você é o caçador. 
o caçador do planalto dos pinheirais. o 
maior de todos. o rei das araucárias. o 
selvagem. muito bem eu vou lá. tô indo 
garotas. vem gatão. vem pra nós duas. 
a morena faz biquinho de matadora. a 
loirinha levantou e prende o cabelo pra 
deixar o pescoço à mostra. é hoje! vou 
te arrancar esse pescocinho na chupada. 

no ouvido dela. gostosa. o quê? olhou 
pra mim? cochichou de novo. olhou pra 
mim. claro que olhou. hoje eu tiro a sor-
te grande. já pensou? duas dessas guar-
diãs dos segredos do mundo e eu. vou 
ter que atacar com o que tenho de me-
lhor. charme na ponta da arma. sempre 
funciona. finjo que não dou bola e no fim 
é o bote do tubarão. pá pum! sempre ar-
ranco um pedaço. língua afiada. sempre 
funciona com as guardiãs. vamos lá vou 
mostrar como funciona. viro a cabeça 
devagar olhando pela janela procuran-
do alguma coisa. dou aquela olhada ma-
landra de revesgueio. passo o olhar pe-
las meninas. faço o scanner do atirador. 
só os mestres detetives conhecem esse 
truque. a loirinha agora está agachada 
conversando em voz baixa com a ami-
ga. a bunda dela faz a curva da lua. de-
lícia eu três dias nadando na carne re-
donda da lua nova da bunda. a morena 
estica o pescoço pra fora do banco e dá 
uma olhada direta pra mim. nada de 
sorrizinhos nem charminhos. semblan-
te sério e impositivo. vem! ela deve es-
tar gozando da minha cara. vem agora 
ela diz. é impossível. desvio o olhar pra 
baixo e volto pro chão de alumínio. nós 
duas. vem! que merda. estou bancando 
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Ilustrações: iuri de Sá

isso. vem. arranca. ajeito o ombro. passo 
a mão no rosto pra tirar o suor. ajeito a 
capanga e movo o pé esquerdo jogando 
o corpo pro lado já levantando o direi-
to. pura sedução. o dançarino dos por-
tais do inferno. o golpe fatal está sendo 
armado dentro das entranhas do mun-
do. ergo a cabeça e sou o mundo que 
flui. orgulho. vaidade. vai lá garanhão. 
não deixa elas te trapacearem agora ca-
çador. confio em você. sou o reprodutor 
das estrebarias de áugias. sinto a força 
da terra. por um instante me ocorre que 
sou o superhomem e que posso parar a 
terra. levanto os olhos. aponto o quei-
xo pra frente. peitoral inflamado. como 
nos velhos tempos. sim. como nos ve-
lhos tempos. sou o superhomem. com 
um simples movimento dos meus dedos 
o tempo para. olho pra frente e todos 
assistem de camarote. agora vai. a cena 
corta pro quadro das meninas e onde eu 
devia estar estão dois hércules das arau-
cárias. duas angustifólias gigantes. dois 
tipos morenos. barba por fazer. uns vin-
te anos cada. george clooney e brad pitt 
bronzeados regatinha bermuda chineli-
nho havaiana. dois estilo gatões de pro-
paganda. comida pra cachorro. e elas 
estão na deles. sei que estão. sorriem e 
babam pelos bonitões. o superhomem 
agora é um dente-de-leão leve e inofen-
sivo soprado nas mãos de uma inocen-
te criança. volto pra baixo da terra rápi-
do. uma pazada de sal na velha lagartixa. 
não tem problema. com o tempo a gen-
te se acostuma e caleja. aprendi o gosto 
da rejeição ainda cedo. então giro sobre 
o mesmo pé esquerdo de quem ia pro 
golpe fatal e dou um 180º. minha ma-
nobra preferida de skate. dou as costas 
pras gatinhas e faço o louco. alguns me 
olham. outros nem aí. olho o celu-
lar. finjo que toca. meto na orelha alô 
alô. chacoalho o aparelho. dou uma 

reclamadinha pra disfarçar. ai essas ope-
radoras. dá até uma coisa ruim quando 
alguém liga. a gente nunca sabe quando 
isso vai funcionar. e fecho com uma ri-
sadinha manhosa marota. risada de hie-
na faminta. o ônibus freia. pelo canto 
dos olhos vejo o banco da praça. estou 
perto do centro. e bem na escada. mer-
da. nunca fique numa escada em pontos 
de alta circulação de pessoas. você será 
esmagado por sapatos bolsas mochilas 
de colégio e sacolas de supermercados. 
me encolho na frente da porta onde um 
bando de gente começa a descer dá li-
cença dá licença. claro que sim. pisão 
no pé. opa desculpa. dá licença. obriga-
da. por nada senhora. uma menina me 
xinga. não tenho como me mover. sai 
daí meu senhor está atrapalhando não 
tá vendo. desculpe-me senhora foi sem 
querer. que sem querer que nada. dá li-
cença. ela me chamou de senhor? vejo 
as duas meninas indo rua acima com os 
garotões. gente trombando amiúde. opa 
desculpe. perco a concentração. quase 
desço. vai lá desce lá corre atrás delas. 
fico parado vendo todos descendo. po-
siciono a capanga na frente da cintura 
pra não pensarem que sou um tarado 
de porta de ônibus. perco as meninas de 
vista. viraram à direita na avenida. e to-
dos me esbarram pra conseguir descer 
antes que o motorista resolva arrancar. 
hoje em dia perder um ponto de ônibus 
é meio caminho pra quem quer ser de-
mitido. a porta fecha. sinto o peito mur-
char. estou murcho. situação triste. der-
rotado. volto o corpo pro lado e sento. 
nessa hora o ônibus é uma caverna. to-
das as beldades se foram. estamos eu e 
o velho roçador e o cobrador e o moto-
rista. e ainda tem mais alguns cidadãos 
que vão descer na praça seguinte pra fi-
car por lá curtindo a manhã de sol feito 
pombos à espera de migalhas. g
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makinG of | caTaTau

leminskíada

Para os adolescentes dos anos 
1990, Paulo Leminski era 
uma espécie de relicário, que 
apaziguava a ansiedade em 

relação ao futuro, o avanço das espi-
nhas e outros hormônios menos cota-
dos. Algum gênio editorial teve a ideia 
brilhante de usar alguns dos seus poe-
mas mais famosos numa linha de ca-
dernos e agendas escolares. Em todos 
eles, um texto em especial sempre era 
reprisado (e com razão): aquele que fala 
que a adolescência, ou seja, a irrespon-
sabilidade, o estou-aí-para-a-vida, pode 
ser eterna. Então esqueça as ameaças e 
amarras de um curso de Direito qual-
quer, porque viver é livre docência.

Lembro que escapava das aulas 
batendo os olhos irremediavelmente nos 
versos de “Quando eu tiver 70 anos” e 

tudo voltava a (quase) fazer sentido ou-
tra vez. Leminski era um samurai ma-
landro que nos levava a crer em sua car-
tilha de liberdade.

Esse “meu” Leminski foi o mes-
mo que emergiu em meados de 2013 
num laranja catatau, best-seller da Com-
panhia das Letras que reuniu sua obra 
poética. Apesar de estarmos falan-
do de um autor múltiplo, que trafegou 
por quase todos os gêneros, foram jus-
tamente suas frases de efeito e palavras 
de ordem em relação a uma vida onde 
ninguém paga meia que tomaram con-
ta das redes sociais (as “agendas escola-
res” de hoje). Apesar de se vangloriar de 
trazer um “Leminski completo”, a edi-
ção ainda assim trazia apenas uma cer-
ta “ideia” de Leminski, parcial e perfeita 
para consumo imediato. 

FALTAVA ALGUMA COISA...
E falta: no caso, um outro cata-

tau, o romance Catatau (1975), obra 
ambiciosa em que o autor, desta vez 
como um James Joyce malandro, ima-
ginou René Descartés — chamado no 
livro de Cartesius — trafegando pe-
los trópicos, como membro da tropa de 
Maurício de Nassau, que desembarcou 
no Brasil no século 17. Apesar de ter 
recebido algumas edições nas últimas 
décadas — a mais recente pela Editora 
Iluminuras, em 2010 —, Catatau preci-
sa ser descoberto pelos neo-leminskia-
nos fascinados pela concisa sedução dos 
seus poemas. Em haicais ou em pro-
sa, existe uma unidade de pensamento 
aguda no escritor. Leminski jamais se 
afasta de ser Leminski.

“Acho que os leitores que entram 

Fotos: Dico Kremer

Romance experimental, 
Catatau nasceu de um 
conto e sua gestação, que 
durou oito anos, ajudou a   
estabelecer a aura cult do 
livro e de seu criador
SCHNeiDeR CARPeGiANi
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em contato com a poesia de Leminski 
vão apreciar muito o Catatau. O fato de 
ele ter se tornado um best-seller é que de-
monstra isso. Veja, os milhares de leito-
res foram buscar na poesia de Leminski 
o lirismo, o encantamento, a profundi-
dade da visão existencial dele, e além 
disso, a rebeldia, a inteligência a serviço 
de uma visão de mundo menos conven-
cional e careta. Um rebeldia literária e 

ciada”, aponta o dramaturgo Maurício 
Arruda Mendonça, que defendeu dis-
sertação de mestrado sobre o encanta-
mento de Catatau.

O romance talvez sofra do ranço 
de “livro cult”, misterioso e cifrado, com 
que tem sido tratado desde seu lançamen-
to. Leminski acreditava que Catatau seria 
sua obra máxima, em que a História, a dos 
livros oficiais, receberia sua visão bastante 

sui generis: o seu Cartesius fumava erva e 
delirava, assustado com visões aterradoras, 
que os leitores dos anos 1970 acreditavam 
ser uma metáfora dos perigos de um país 
achatado pela ditadura. 

De tão orgulhoso da obra síntese 
que produzia, Leminski carregava o li-
vro para cima e para baixo por todos os 
lugares por onde andava. Catatau, vejam 
só, era o seu relicário.

Foto: Dico Kremer

de vida, portanto. Nesse sentido o Ca-
tatau tem tudo para encantar e agradar 
os leitores. O Catatau é um romance so-
fisticadíssimo, um romance filosófico na 
mesma tradição de Rabelais, Swift, De-
foe. O Catatau também é um livro de-
lirantemente alegre, tropicalista, e que 
agradará o leitor que se dispuser a lê-
-lo aos poucos, pois como todo livro ex-
perimental, impõe uma leitura diferen-

Foto que Dico kremer fez para a divulgação de Catatau, do seu amigo Paulo Leminski, em 1975.
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“O Leminski tinha uma relação 
quase física com esse livro, levava seus 
originais por todos os lados. Essa é uma 
lenda real”, ressalta o biógrafo Toninho 
Vaz, autor de Paulo Leminski — O ban-
dido que sabia latim. “Do ponto de vista 
técnico, sabemos que o texto (de Cata-
tau) era originalmente um conto cha-
mado Descartés com lentes, que depois 
acabou virando um romance, ainda ten-
do o filósofo francês como personagem 
narrador, Renatus Cartesius. O livro 
chegou a se chamar Zagadka (Enigma 
em russo-polonês) mas acabou com o 
nome de Catatau, exatamente porque se 
dizia: ‘Lá vem o Leminski com aque-
le catatau em baixo do braço’. Do pon-
to de vista histórico, vemos uma home-
nagem do autor a Joyce (de Finnegan’s 
Wake) e Guimarães Rosa (de Grande 
Sertão), com uma pitada de Galáxias, de 
Haroldo de Campos. Ele mesmo expli-
cava esta linhagem”, continua Vaz.

Tamanha relação física com Ca-
tatau é compreensível: o livro levou qua-
se oito anos para ser finalizado. O início 

da sua fabulação coincide com o período 
em que o escritor tomou contato com 
os grandes nomes da poesia vanguardis-
ta do Brasil, como os irmãos Campos 
e Décio Pignatari. Para eles, Leminski 
era o “mascote do grupo”. Apesar da as-
sociação, o livro nasce justamente do 
seu desejo de negar grupos ou institui-
ções, da sua vontade de ser uma espécie 
de “bloco-do-eu-sozinho”. Em 1967, 
quando começa a escrita da obra, fun-
da o Grupo Áporo, que pretende lançar 
mísseis contra o “provincianismo cultu-
ral de Curitiba”. 

No ano seguinte, inscreve a pri-
meira versão da história, Descartes com 
lentes, no I Concurso Nacional de Con-
tos do Paraná. Apesar de finalista, não 
ganha o prêmio. Frustrado, decide radi-
calizar ainda mais na estrutura da sua 
fábula envolvendo o criador da filosofia 
moderna. Esse processo de radicaliza-
ção ajuda a gerar a lenda não apenas do 
livro em gestação; também do homem. 
Ao longo dos anos 1970, no meio lite-
rário todos sabiam que Leminski estava 

às voltas com a produção de uma obra 
ambiciosa. Em todo encontro literário 
que participava, fazia questão de distri-
buir “teasers” com trechos do romance. 

Em 1975, o livro é finalmente 
lançado, com 2 mil cópias (muitas de-
las distribuídas pelo próprio escritor via 
correio) financiadas pela agência publi-
citária P.A.Z., onde trabalha, que aceita 
a empreitada após acordar que abateria 
o custo do salário do poeta em suaves 
prestações. A imagem de divulgação do 
romance é a mais icônica da carreira de 
Leminski: uma foto sua nu, com a pala-
vra CATATAU, em maiúsculas, sobre a 
sua cabeça. Nascem aí dois mitos: cria-
dor e criatura.

“Encontrei com Leminski pou-
cas vezes enquanto ele escrevia o Cata-
tau. Só começamos a nos encontrar para 
conversas intensas, na casa dele em Curi-
tiba, depois que ele publicou o romance. 
Tanto que, quando pernoitei na casa, no 
sótão, ele falou: ‘Você vai dormir rodeado 
de uma obra-prima’. Eram as pilhas do 
Catatau que ele guardava no sótão e iria 

A primeira e a mais recente edição do romance-ideia de Paulo Leminski, poeta que estreou em livro com uma prosa.

Legenda

distribuindo ao longo dos anos”, aponta 
o escritor Domingos Pellegrini, que está 
em processo de re-escritura da sua bio-
grafia do poeta paranaense.

Segundo Maurício Arruda Men-
donça, Catatau se sustenta ainda hoje 
para além da sua lenda de cult, dos ex-
perimentalismos dos anos 1970 ou 
mesmo independente da figura icônica 
do seu criador: “Se Leminski deu gran-
de contribuição para a poesia brasilei-
ra, Catatau é, sem dúvida, a sua grande 
contribuição para o romance brasileiro. 
Para mim, o livro serviu como a gran-
de oficina de criação de Leminski, que 
inovou radicalmente na prosódia, crian-
do sons e ritmos em suas frases como 
nenhum outro autor havia experimen-
tado. Catatau é, sem nenhum favor, uma 
obra-prima de invenção da língua por-
tuguesa, dialogando com autores bar-
rocos lusitanos como Jorge Ferreira de 
Vasconcellos e Dom Francisco Manuel 
de Mello, como assinalou muito bem o 
maior estudioso de Dom Francisco no 
Brasil, Jaques Brand.” g

“O Catatau é um romance sofiisticadíssimo, um 
romance filosófico na mesma tradição de Rabelais, 
Swift, Defoe. Também é um livro delirantemente 
alegre e tropicalista”, Maurício Arruda Mendonça, dramaturgo.

makinG of | caTaTau
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Luiz Ruffato é escritor, autor de eles eram muitos cavalos (2001, Prêmio 
APCA e Prêmio Machado de Assis), De mim já nem se lembra (2006), 
estive em Lisboa e lembrei de você (2009) e do projeto inferno Provisório, 
composto por cinco volumes: Mamma, son tanto felice (2005, Prêmio 
APCA), o mundo inimigo (2005, Prêmio APCA), Vista parcial da noite 
(2006, Prêmio Jabuti), o livro das impossibilidades (2008) e Domingos 
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México e Cuba. Vive em São Paulo (SP).

poema | luiz ruffaTo

OS MORTOS VIVOS

Ilustração: leo Gibran

Para M.R.

1. A mãe

Minha mãe sepultou as parcas alegrias 
em uma lata colorida de biscoitos,
que diziam de origem dinamarquesa:
três filhos que vingaram, um que não,
sombria matemática de outros tempos;
a água fresca da mina em seu rosto;
uma viagem de carro à praia longínqua,
quando enfim estabeleceu dessemelhanças 
entre areia e ondas, entre ruínas e posse;
o mugido de vacas tangendo a alvorada;
um cachorro de nome Peri, outro, Veludo;
vizinhas engraçadas, vizinhas sisudas; 
a comadre que se foi para São Paulo.

Suas mãos queimadas de água-sanitária
jamais colecionaram retratos ou sorrisos.
Guardavam imagens, que se extraviaram
incendiando as nuvens desta tarde clara,
que a tudo ignora, eterna em seu mutismo.

2. O pai

Nasceu meu pai do ar e com os ventos  
se criou.
Foi tempestade, aragem, borrasca, 
placidez, estio.
Ninguém o ouvia, sua voz rouca pregava 
o livro santo
para insetos e pássaros que inundavam as matas
calcinadas da minha infância mais que obscura.

Seus passos miúdos vasculhavam a cidade
e, às horas mortas, exausto, compreendia 
a invisibilidade de seu corpo inútil e vazio.

3. O irmão

O rádio chovia a noite toda ondas curtas
que meu irmão insone sintonizava. 

As estrelas chuleadas no azul escuro
fascinavam bocas cobiçosas de idades.
Ronronavam as horas quietas em seu colo
e formigas escalavam a parede pacientes
carreando fragmentos de conversas do quintal.

Meu irmão acreditava em galinhas e alfaces,
e mantinha, sob a cama, agrilhoado,
um deus feroz, vingativo e rancoroso. 
Ignorava relógios e ampulhetas, imerso
o corpo nas águas límpidas do presente.  

Por inveja, ciúme ou ingratidão, explodiu 
numa cinzelada manhã de gatos baldios,
cicatrizes a envenenar estes dias vulgares
que se abatem como látegos em meu dorso.

4. A avó

Amortalhada em seu quarto, minha avó enxaguava 
os longos cabelos grisalhos em bacias de estanho,
aspirando com sofreguidão o fim inevitável.
Mirava-me perplexa, como se eu, e não ela, 
o fantasma, murmurando sentenças a ninguém 
mais compreensíveis.
Seu corpo frágil desconhecia sombra e, 
secretamente, cultivava antúrios, margaridas 
e rosas de plástico.
Nas madrugadas, excomungava os pesadelos, 
agarrando-se a rosários, fiando promessas 
incumpridas.

Nunca conheceu a felicidade, minha avó, e a alegria,
substantiva, acariciou-a certa feita, quando, inerte,
na cama, primavera entrada, balbuciou o nome 
daquele pássaro que, erradio, debatia-se com vigor
contra as paredes e as telhas que o asfixiavam. g
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aNDRÉ BRETON

DW Ribatski nasceu em Curitiba em 1982. É artista 
plástico, ilustrador e quadrinista. Nas HQs, publicou 
Como na quinta série (Balão editorial, 2012), La 
naturalesa (coleção MiL, Cachalote/Barba Negra, 2011) 
e Vigor mortis (Quadrinhofilia/zarabatana Books, 2011, 
com José Aguiar e Paulo Biscaia). Seu mais recente 
trabalho é Campo em branco. Vive em São Paulo (SP). 

o fascínio pelos descaminhos da mente humana guiou o 
escritor francês André Breton, que nasceu no interior da 
França, em 1896. Mudou-se para Paris em 1913, para 
estudar medicina. Também poeta e psiquiatra, seguiu o 
dadaísmo num primeiro momento, mas os horrores que 
vivenciou na Primeira Guerra Mundial — Breton trabalhou 
em um hospital cuidando de soldados com problemas 
mentais — o afastaram da visão de mundo dadaísta, e 
o levaram a publicar, em 1924, o primeiro Manifesto 
surrealista, texto considerado fundador do movimento. 
Nele, defende o inconsciente e os instintos humanos 
como as reais forças criadoras da expressão artística. Seu 
romance Nadja (1928) consagrou o surrealismo na prosa 
literária. o livro tem traços autobiográficos, remetendo a 
uma paciente que o autor conhecera dois anos antes. Seu 
livro mais importante na poesia é o amor louco (1937), 
com poemas que defendem as loucuras cometidas em 
nome do amor. Durante a Segunda Guerra, foi perseguido 
e deixou a França, retornando um ano após o fim do 
conflito. Faleceu em Paris, em 1966, aos 70 anos. g


