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Escritores brasileiros contemporâneos 

não conseguem incorporar o 
humor da realidade em suas 

obras literárias
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EDITORIAL

EXPEDIENTE

L
iteratura, no Brasil, é coisa séria. 
É o que a 31ª edição Cândido re-
vela. Ficções calcadas no humor 
nunca frequentaram as listas de 

mais vendidos ou os corações dos críti-
cos. Apesar de D. Quixote, o livro fun-
dador do romance moderno, ser uma 
obra cuja sátira é matéria-prima, por 
aqui parece que a literatura é mais che-
gada a dramas, contrariando todos es-
teriótipos de alegria impingidos ao lon-
go de séculos ao Brasil e aos brasileiros. 

 Escritores, críticos e professo-
res dão suas opiniões sobre essa aparen-
te contradição de nossa cultura — ou 
seria dos leitores? “Acho que, em geral, 
as pessoas são bem-humoradas, não só 
no Brasil. Basta conversar com qual-
quer uma num bar. O diabo é que, no 
momento em que a pessoa pega uma 
caneta ou senta diante de um tecla-
do, baixa um santo tenebroso e ela já 
se imagina tomando chá na academia”, 
diz o escritor Ernani Ssó, que traduziu 
a mais recente edição em português do 
clássico máximo de Cervantes.

 Mas há exceções. E ótimas ex-
ceções. O romancista e roteirista Ma-
rio Prata traz aos leitores do Cândido 
uma história hilária sobre Rui Barbosa, 
a Águia de Haia, em um ótimo exem-
plo de texto literário que incorpora de 
forma brilhante o humor. 

 Ganhador do Prêmio Portugal 
Telecom em 2013 na categoria roman-
ce, o pernambucano radicado nos Esta-
dos Unidos José Luiz Passos fala sobre 
sua trajetória na literatura e seus méto-
dos de escrita em uma longa entrevis-
ta. A edição de fevereiro também traz 
uma seleta de poetas, de diversas partes 
do país, que estão fazendo a nova po-
esia brasileira contemporânea, em ver-
sos assinados pelo paranaense Ademir 
Demarchi, pela gaúcha Veronica Stig-
ger e pelos mineiros Mário Alex Rosa e 
Adriane Garcia, a grande vencedora do 
Prêmio Paraná de Literatura 2013 na 
categoria Poesia.  
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O primeiro livro que comprei 
com economias da mesada 
foi O sol é para todos. A 
escrita de Harper Lee tem o 
ritmo da pequena cidade do 
Alabama, sul dos Estados 
Unidos. Minha repulsa a 
qualquer expressão de preconceito nasceu 
dessa obra. Tive sorte de ler na idade 
certa, toda criança deveria ler, é um livro 
formador de caráter. Prêmio Pulitzer, 30 
milhões de cópias vendidas que tem, 
entre outros, o seguinte trecho marcante: 
“Coragem não é um homem com uma 
arma na mão. Coragem é quando você 
sabe que está derrotado antes mesmo de 
começar, mas começa assim mesmo, e 
vai até o fim. Raramente a gente vence, 
mas isso pode até acontecer”.

Antonio Cava é autor teatral, curador de 
arte e produtor cultural. O universo gráfico de 
Glauco Rodrigues, Atlas — João Machado e a 
mostra Festival Fellini são trabalhos recentes 
realizados em Curitiba, cidade onde vive. 

A boneca podia se desmanchar 
na chuva, mas As meninas 
exemplares, da escritora 
Condessa de Ségur, estariam 
lá, me esperando para irmos 
juntas por aventuras banais, 
num espaço campestre e de 
casas governadas por mulheres. O que me 
deu de fantasia e força aquele universo 
distante, e próximo! Afetada pela vida das 
personagens, sem me incomodar com as 
recomendações dos bons comportamentos 
e de coração acelerado pelas transgressões, 
me abraçava comigo pelas linhas do livro. 
Muitos vieram depois. A leitora amadureceu 
e se especializou, mas a atmosfera de 
narrativa simples e confiante continua a 
tocar o cotidiano, a transfigurá-lo.

Nilma Lacerda nasceu no Rio de Janeiro, onde 
vive. É autora do romance Manual de tapeçaria 
(1985) e das novelas Dois passos pássaros. 
E o voo arcanjo (1987) e Viver é feito à mão/ 
Viver é risco em vermelho (1989). Recebeu o 
Prêmio Jabuti em literatura juvenil pela obra As 
fatias do mundo (1997).
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CURTAS DA BPP

Romance em pauta

Companhia encena peça 
sobre poeta Julia da Costa

BPP adquire 1500 obras em espanhol

A vida e a obra da poeta paranaense 
Júlia da Costa acaba de ganhar uma 
montagem teatral. A peça Flores dis-
persas, produzida pela Cia de Teatro 
Laurinha Produções, traz para o pal-
co do Auditório Paul Garfunkel, da 
Biblioteca Pública do Paraná, a traje-
tória da controvertida poeta. O espe-
táculo tem texto e direção de Regina 
Bastos. O elenco é formado pelos ato-
res Braz Pereira,  Órli Carrara e Vil-
ma Fernandes, além da cantora Susi 
Monte Serrat. A equipe de criação é 

composta ainda por Enéas Lour, Beto 
Bruel, Chico Nogueira, Áldice Lopes 
e José Barbosa Alves. A peça se inicia 
na fase final da vida de Júlia da Cos-
ta e se utiliza de cartas de amor, pro-
sas, poemas e trechos biográficos para 
apresentar ao público a surpreenden-
te e enigmática personalidade de uma 
importante, mas pouco conhecida, po-
eta paranaense. As sessões, que se ini-
ciaram no final de janeiro, seguem nos 
dias 04, 05 e 06 de fevereiro, às 19h. A 
entrada é gratuita. 

Poetas pós-humanos
Alguns poetas paranaenses, entre eles Ademir Assun-
ção, Amarildo Anzolin e Rodrigo Garcia Lopes, inte-
gram a coletânea Hiperconexões: realidade expandida, que 
a editora Terracota lança no começo de fevereiro. Orga-
nizada por Luiz Brás, a antologia é apresentada como “a 
primeira antologia de poemas sobre o pós-humano da 
literatura brasileira”.

Associação Cultural Raul Pompeia abre 
o VI Concurso de Poesia ou Prosa
A Associação Cultural Raul Pompeia, situada em Angra dos Reis (RJ), abriu o edital 
do VI Concurso de Poesia ou Prosa Raul D’Ávila Pompeia, ação que pretende in-
centivar e revelar novos talentos da literatura, podendo participar qualquer pessoa re-
sidente em território nacional. Serão três categorias avaliadas: infantil (10 a 12 anos), 
juvenil (13 a 17) e adulto (a partir dos 18). Cada categoria tem um tema específico, 
porém, todos abrangem o evento mundial que acontecerá no Brasil este ano, a Copa 
do Mundo. A data limite para envio do material é dia 15 de março de 2014.  Mais 
informações no site: http://www.raulpompeia.art.br/?pg=concursos 

A Biblioteca Pública do Paraná (BPP) 
adquiriu cerca de 1500 obras de litera-
tura em espanhol. Os títulos estarão em 
exposição durante todo o mês de feve-
reiro no hall térreo da biblioteca e já es-
tão disponíveis para empréstimo. Entre 
as novas aquisições, estão livros de  au-
tores clássicos e contemporâneos, como 
os argentinos Jorge Luís Borges, Adol-
fo Bioy Casares, Julio Cortázar, Ernes-
to Sabato, Ricardo Piglia, César Aira e 
Andrés Neuman, os espanhóis Miguel 
de Cervantes e Javier Marías, os colom-
bianos Gabriel García Márquez, Laura 

Restrepo e Fernando Vallejo, o uruguaio 
Mario Benedetti e a chilena Isabel Al-
lende. Os 1500 livros recém-adquiridos 
somam-se aos quase 3 mil títulos em 
espanhol do atual acervo da biblioteca. 
“Essa compra procura suprir a demanda 
por livros em espanhol, ampliada com a 
obrigatoriedade do ensino da língua es-
panhola em escolas públicas e privadas”, 
explica o diretor da BPP, Rogério Perei-
ra. “Com isso, a BPP procura ofertar a 
boa literatura hispanoamericana para os 
usuários, mesclando autores clássicos e 
contemporâneos”, afirma.

O curso de Letras da Universidade 
Federal do Paraná (UFPR) dá se-
guimento este ano ao projeto  “Poie-
sis — Caminhadas Li-
terárias”, evento que 
desde 2013 oferece um 
conjunto de palestras 
sobre obras literárias 
consideradas clássicas. 
Em 2014 o foco será no 
gênero romance, em 12 
encontros que vão abor-
dar obras como Ulysses, de James 
Joyce (com Caetano Galindo), Ma-
dame Bovary, de Gustave Flaubert 
(com Sandra Stroparo), D. Quixote, 
de Miguel de Cervantes (com Ro-

drigo Machado), e Memórias póstumas 
de Brás Cubas, de Machado de Assis 
(com Marilene Weinhardt). A coorde-

nação do projeto é do pro-
fessor Benito Rodriguez. 
Quem desejar assistir a to-
das as palestras (com di-
reito a certificado), deve se 
inscrever a partir do início 
de fevereiro na secretaria 
do DELIN,  no 11º andar 
da Reitoria (Dom Pedro I, 

Rua General Carneiro, 460 – Centro). 
Os interessados em apenas algumas pa-
lestras, não precisam se inscrever. Os 
encontros são gratuitos e acontecem aos 
sábados, das 14h às 18h.

Notas
da
Província
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ENTREVISTA | JOSÉ LUIZ PASSOS

Grande vencedor do Prêmio Portugal 
Telecom 2013 com O sonâmbulo amador, o 
pernambucano José Luiz Passos investe em 
uma linguagem apurada e poética para narrar 
a decadência de seus personagens

“Só publico 
metade do 
que escrevo”

Foto: Fernanda Fiamoncini
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GUILHERME MAGALHÃES

D
istante do Brasil há quase 20 
anos, o pernambucano radicado 
nos Estados Unidos José Luiz 
Passos nunca esteve tão presen-

te na vida literária brasileira quanto em 
2013. Seu segundo romance, O sonâm-
bulo amador (2012), venceu o Prêmio 
Portugal Telecom no final do ano pas-
sado e recebeu críticas entusiasmadas. 
Ainda assim, causou espanto ao levar 
para Los Angeles, onde mora, um dos 
principais prêmios literários do Brasil.  

Com uma narrativa onírica, O 
sonâmbulo amador conta a história de 
Jurandir, operário da indústria têxtil 
do interior de Pernambuco que é in-
ternado em uma clínica psiquiátrica e 
passa a relatar seus traumas e experi-
ências em cadernos. O cenário é a dé-
cada de 1960, momento de complexas 
mudanças de pensamento e compor-
tamento. “Queria contar a história de 
alguém que testemunha, porém não 
entende, o espírito de um período de 
grande transformação nas relações 
afetivas e políticas”, explica Passos. 
“Contando a história de um homem 
prestes a se aposentar no final dos anos 
1960, pude explorar a sensibilidade de 
alguém que pertence, sem se dar conta, 
a um período de antes da liberação se-
xual e na iminência do endurecimento 
da repressão política.”

Desde 1995 residindo fora do 
Brasil, o pernambucano volta regular-
mente ao país para participar de even-
tos literários, oficinas e cursos de pós-
-graduação — em julho de 2013 foi 
convidado da 11ª Festa Literária Inter-
nacional de Paraty. Além de ficcionista, 
Passos também escreveu os livros de en-
saios Ruínas de linhas puras (1998), so-
bre o personagem Macunaíma, de Má-
rio de Andrade, e Machado de Assis, o 

romance com pessoas (2007), que discute 
a influência de Shakespeare no realis-
mo brasileiro. Este, inclusive, será ree-
ditado em 2014 pela editora Alfaguara 
com novo título, Romance com pessoas: A 
imaginação em Machado de Assis. O livro 
foi ampliado e integra a nova coleção de 
ensaios literários da editora, inaugurada 
com O encantador, de Lila Azam Zan-
ganeh, traduzido pelo próprio Passos.

Nesta entrevista, concedida por 
e-mail, o autor comenta o processo 
de escrita de O sonâmbulo amador, as 
técnicas narrativas usadas em seu pri-
meiro romance, Nosso grão mais fino, 
publicado em 2009, e fala sobre seu 
trabalho como professor de literatura 
brasileira da Universidade da Califór-
nia, em Los Angeles.

Em que medida os diários de 
seu pai, encontrados num antigo baú, 
contribuíram para a narrativa de O 
sonâmbulo amador? Antes desse en-
contro, você já tinha em mente como 
seria o romance, e os diários com-
plementaram suas ideias? Ou a par-
tir deles você começou a pensar o ro-
mance “do zero”?

Mais ou mesmo quatro anos 
após a morte do meu pai, decidi abrir 
uma caixa de metal que ele havia dei-
xado trancada. Lá dentro encontrei vá-
rias pastas de arquivo, com folhas da-
tilografadas. Elas continham o registro 
dos sonhos e da rotina de internação 
dele numa clínica de auxílio psiquiátri-
co, fora do Brasil, no início da década 

de 1960. Eu já havia concluído Nosso 
grão mais fino e estava buscando editor, 
enquanto já trabalhava em outro ro-
mance. A história que tinha em men-
te era a de um funcionário que, prestes 
a se aposentar, mais ou menos muda de 
lado e faz uma revisão bem a contra-
gosto da vida que havia vivido até ali, 
dos valores que defendeu e das amiza-
des que cultivou. O arquivo de meu pai 
me deu uma ideia para organizar a es-
trutura dessa vida: em cadernos, lan-
çando mão de sonhos como um gatilho 
para se buscar um novo entendimento 
de memórias, eventos e figuras do pas-
sado. Mas a vida do narrador Jurandir 
não coincide com a de meu pai; suas 
biografias são bem diferentes.

Você iniciou O sonâmbulo em 
2007, mas o publicou somente em 
2012. Nesse meio tempo, seu primeiro 
romance, Nosso grão mais fino, foi lan-
çado (2009). De que forma isso impac-
tou a escrita do segundo livro?

Como manda a regra, o segun-
do romance saiu de uma costela do pri-
meiro. Escrevi Nosso grão mais fino en-
tre 1999 e 2006. No final dele, Vicente 
Campelo, narrador, químico, aman-
te de Ana Corama, adota uma pers-
pectiva mais distanciada e, da sua ve-
lhice, rememora os anos de juventude 
numa usina. Ora, a narrativa se que-
brou; o tom de Vicente havia mudado 
muito em relação àquele que caracte-
rizava a maioria do romance, marcado 
pelo arroubo da imagem, pela intensi-

dade na adjetivação, pelo lirismo franco 
e de tom mais alto, com traços eróticos. 
Guardei a porção final do primeiro ro-
mance na esperança de escrever a his-
tória de outro desencanto. Daí saiu o 
segundo romance. A relação entre am-
bos também passa pelo pano de fun-
do da decadência agroindustrial: cana-
vieira, no primeiro, e têxtil, no segundo. 
Mas o principal, a meu ver, são as rela-
ções entre os envolvidos. E aqui — nas 
histórias que Vicente e Jurandir con-
tam — eles diferem muito.

A primeira versão d’O sonâmbu-
lo tinha 510 páginas, depois reduzidas 
para as 320 entregues à editora. O livro 
hoje tem 270. O que foi retirado nesse 
processo de edição e qual a importân-
cia desse corte na narrativa final?

Escrevo sempre compactando e 
condensando o material o máximo pos-
sível. Em média, só publico metade do 
que escrevo. Com o primeiro roman-
ce também foi assim. Ficaram de fora 
de O sonâmbulo amador dezenas de so-
nhos, personagens que não possuíam 
papel decisivo para a vida de Jurandir, 
vários relatórios formais, que ele escre-
via para o seu médico, dr. Ênio, além de 
descrições mais detalhadas do cenário. 
Isso tudo foi cortado para que o foco 
permanecesse nos dois ou três traumas 
principais, nas memórias relevantes, nos 
motivos recorrentes no plano dos so-
nhos e em alguns poucos personagens 
próximos ao narrador. Quero crer que, 
embora o romance chegue quase a 300 
páginas, ele tenha certa concisão de es-
tilo característica da mentalidade de Ju-
randir: um burocrata menor, minucioso 
e de costumes conservadores. O efei-
to que busquei deveria vir, em grande 
medida, dessa combinação entre apre-
ço pela regra e tentação de quebrá-la — 
ainda que metódica e suavemente.

“ Escrevo sempre compactando e condensando o material o 
máximo possível. Em média, só publico metade do que escrevo.”
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ENTREVISTA | JOSÉ LUIZ PASSOS

O enfermeiro Ramires, perso-
nagem d’O sonâmbulo, adiciona certo 
elemento político ao romance, que se 
passa durante a ditadura militar. Era 
uma preocupação sua não deixar de 
falar sobre essa questão?

Mal ou bem, o Ramires repre-
senta para Jurandir uma abertura para 
se pensar os grandes temas da sua vida 
a partir de uma utopia coletiva. Na clí-
nica, Jurandir desenvolve novas amiza-
des, e se aproxima de madame Góes e 
do Ramires; ambos representam ati-
tudes mais ou menos opostas fren-
te às nossas frustrações mais comuns. 
Suas fórmulas são as do adagiário po-
pular, não raro de extração religiosa, e 
do interesse na demanda política pro-
priamente formal. Jurandir não se dei-
xa convencer por nenhuma das duas 
perspectivas, mas aprende, digamos, 
empaticamente a reconsiderar um dos 
seus principais tópicos: o da dignida-
de do trabalho ameaçada pela mistura 
com as esferas da amizade e da família. 
Em todo caso, não foi minha intenção 
escrever um romance sobre a ditadura 
militar. Mas o pano de fundo me serviu 
para ressaltar o fato de que Jurandir se 
debate, interior e exteriormente, com a 
questão da liberdade.

Em alguns momentos de Nos-
so grão, você testa uma narrativa cujos 
pontos de vista, durante os diálogos 
entre Ana Corama e Vicente, se alter-
nam entre cada um dos dois persona-
gens. Qual a razão para essa escolha?

Nosso grão mais fino é um romance 
mais difícil, mais poético que O sonâm-
bulo amador. Tentei desenvolver para o 
primeiro uma estrutura que me permi-
tisse narrar em duas vozes os mesmos 
eventos, a partir de diferentes pontos no 
tempo e no espaço. Adotei a estrutura 
de uma sonata, na qual um instrumento 
lança um tema, que é, por sua vez, to-

mado e desenvolvido em outra direção 
pelo segundo instrumento. Nos capítu-
los ímpares Vicente conta sua história 
a um irmão, Zelino. Nos pares, Vicen-
te e Ana Corama conversam ora juntos 
ora separados, imaginando-se em en-
contros nos quais repetem seus temas 
e voltam a feitos e pessoas do passado. 
Nosso grão foi escrito sob a influência de 
Osman Lins e William Faulkner; traço, 
aliás, apontado — sem que eu tivesse 
esclarecido a questão — nas resenhas 
de Ricardo Lísias e Alfredo Monte. É 
um romance que pede um leitor mais 
atento e disposto a aceitar o registro 
elevado dos diálogos entre os dois nar-
radores. No entanto, ele conta uma his-
tória relativamente simples. Ana e Vi-
cente sentem pena um do outro, e se 

consolam reinventando eventos e ta-
bus, que funcionam potencializando o 
desejo que há entre ambos.

Seus dois romances são am-
bientados em décadas passadas. O 
primeiro, por volta dos anos 1940, e 
transitando por períodos ainda ante-
riores. O segundo, nos anos 1960. O 
que lhe atrai nesse distanciamento do 
tempo da narrativa?

Gosto de trabalhar com uma 
noção bastante fluida do tempo. E me 
atrai escrever sobre pessoas, situações e 
épocas que não sejam próximas a mim. 
Nessa imaginação da distância está ao 
mesmo tempo o desafio a ser supera-
do e a promessa de certo entendimen-
to de diferenças radicais, contidas nas 

“ A difusão da 
nossa literatura 
nos Estados Unidos 
é mínima. Com 
pouquíssimas 
exceções, ela está 
restrita à bolha 
acadêmica.”

Foto: Fernanda Fiamoncini
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barreiras de gênero, geração, ambien-
te etc. Decidi a época de cada um dos 
meus romances depois de já ter traba-
lhado bastante o enredo. Apenas de-
pois busquei uma localização exata no 
tempo. No caso de O sonâmbulo ama-
dor, queria contar a história de alguém 
que testemunha, porém não entende, 
o espírito de um período de grande 
transformação nas relações afetivas e 
políticas. Contando a história de um 
homem prestes a se aposentar no final 
dos anos 1960 pude explorar a sensi-
bilidade de alguém que pertence, sem 
se dar conta, a um período de antes da 
liberação sexual e na iminência do en-
durecimento da repressão política. É 
nesse intervalo que habita o sonâmbu-
lo Jurandir, sonhando seus momentos 
de estouro.

No ato da escrita, ser um profes-
sor de teoria literária ajuda ou atrapalha?

Quando não atrapalha, até que 
ajuda. Atrapalha nos instantes em que 
conceitos, sistemas, clubes de pensamen-
to dominam o que para mim é o mais 
importante: a sensação de que aquele 
mundo imaginado independe de meus 
próprios valores e preferências. É cla-
ro que meus livros são frutos de valores 
e preferências pessoais. Porém, em ne-
nhum momento — espero — a visão de 
Jurandir sobre a sua região, por exemplo, 
se confunde com a de Gilberto Freyre; 
ou sua pugna com a questão da liberda-
de se parece à de Zizek. Se fosse assim, 
eu consideraria meu romance fracassa-
do; não me agradam livros nos quais a 
mão do autor comparece a cada parágra-
fo, promovendo ideais que são, no limite, 
exclusivamente do próprio autor, não dos 
personagens nem do narrador. Quando 
uma obra se deixa dominar por uma te-
oria específica, isso acontece com mais 
frequência. Mas há também os que gos-
tam de ver isso acontecer, e sabem fazer 

isso muito bem. Não tenho nada contra 
isso; até admiro. Apenas não é o tipo de 
literatura que busco escrever. Resta dizer, 
também, que não sou professor de teoria; 
ensino literatura brasileira. Passo a maior 
parte do tempo estudando nossa história 
literária e ensinando obras de literatura, 
não de teoria. E mais do que atrapalhar, 
essas leituras me ajudam bastante.

Pensando no estudo e difusão 
de nossa literatura no exterior, o es-
critor brasileiro tem a árdua tarefa de 
ser o porta-voz de uma cultura mui-
to pouco conhecida de fato lá fora. 
Como isso interfere, se é que interfere 
de alguma forma, na sua ficção?

A difusão da nossa literatura nos 
Estados Unidos é mínima. Com pou-
quíssimas exceções, ela está restrita à 
bolha acadêmica. E as exceções mais 
notáveis até hoje são Paulo Coelho e 
Jorge Amado. Apenas no segundo caso 
há um esforço, da parte do escritor, em 
entender e representar a cultura brasi-
leira: Jorge Amado quis e soube fazer 
isso muito bem. Quanto a mim: escrevo 
fora do Brasil, mas publico minha ficção 
no Brasil. Ela participa das mesmas de-
mandas e dos mesmos horizontes que 
aquela publicada pelos meus colegas re-
sidentes aí. Acho que como professor 
de Letras sou mais cobrado a represen-
tar minha cultura do que como escritor. 
Talvez essa minha distância, que serve 
de filtro com relação à vida contempo-
rânea no Brasil, funcione como motor 
de meu interesse em retratar experiên-
cias no plano da memória. E a despei-
to da quebra com a tradição, tento nos 
meus romances encontrar pontos de 
contato com escritores brasileiros que 
admiro. Mas não saberia dizer se esse é 
propriamente um sintoma de porta-voz 
da cultura ou de professor de Letras... 
Imagino que não. Porém, cabe a outros 
acusarem isso. 

Em seu primeiro romance, 
Nosso grão mais fino, 
publicado em 2009, 
Passos narra o amor de 
Vicente e Ana. Ambientada 
durante a primeira metade 
do século 20, a trama 
tem como pano de fundo 
a decadência da indústria 
açucareira pernambucana.

O sonâmbulo amador, 
lançado em 2012, conta 
a saga de Jurandir, 
operário da indústria 
têxtil, em quatro 
cadernos que giram em 
torno de sua internação 
em uma clínica 
psiquiátrica no Recife ao 
final da década de 1960.
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PELAS ARTÉRIAS DA CIDADE

errante baudelaire em velocidade
de motocicleta entre os carros
pelas cheias artérias da cidade
inesperado à moto mais me agarro
pois entre tantos encontro um coágulo
nem acredito lá está minha amada
no trânsito em seu carro, um oráculo
olho não olho, passo não passo, nada
vejo bem, é ela pela vidraça sem cor
explodo repentino suspiro de amor
e me vou com ela olhando o retrovisor

Ilustrações: Felipe Rodrigues

RILKEANA VIA GEIR

os anjos têm almas brancas sem costura
quando suas asas livres se abrem ao voo
prontamente um vento flui com brandura

FAÍSCAS DIVINAS

após interpretar como “luz divina” faíscas 
lançadas por um cabo de trolleybus 
faizrakhman sattarov se declarou profeta
numa comunidade no subúrbio de kazan
capital da região do tatarstan
lá criou a seita faizrakhmanistas 
que não reconhece as leis do estado russo 
ou a autoridade dos líderes muçulmanos do tatarstan
região majoritariamente islâmica às margens do rio volga 
e sob seus pés em oito níveis aprisionou 38 adultos 
e 27 crianças, algumas que nunca viram a luz do sol 
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Ademir Demarchi nasceu em 1960, em 
Maringá (PR). É mestre (UFSC) e doutor 
(USP) em Literatura Brasileira. É editor da 
revista de poesia e crítica BABEL. Entre seus 
livros, destacam-se Os mortos na sala de 
jantar (2007) e Pirão de sereia, que reúne sua 
obra poética produzida nos últimos 30 anos 
(2012). Vive em Santos (SP).

O SEMEADOR APAIXONADO

ordenas-me e planto todos os frutos que sonhas e desejas
em ti e neste campo olhado e colorido como que por gogh
peças-me e meus cestos encherei fartos com esses frutos
para colocá-los resplandecentes aos seus delicados pés
e para seus olhos para que inflamem a fantasia e o colo
e emitas teu canto e perfume me chamando para o amor
pronto estarei ao teu lado e sobre ti derramando a seiva
do damasco suculento adocicado sob meus cuidados pelo sol

ESTÁS LOUCO SE PENSAS QUE

estás louco se pensas que certo
vais para o céu ou para o inferno
lugar melhor e perto é teu destino
a esses recônditos é que não vais
ninguém ouvirá teus vaidosos ais
penses, a lugar nenhum é que vais
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MAKING OF | O ATENEU

MELLISSA R. PITTA

S
er escritor no Brasil de Machado 
de Assis certamente não era ta-
refa fácil. Além do grande índice 
de analfabetos entre a população 

dos anos 1800 — portanto, de não lei-
tores —, a figura do Bruxo do Cosme 
Velho e sua obra trataram de eclipsar 
carreiras em um país de literatura ain-
da incipiente. 

Raul Pompeia foi um dos pou-
cos escritores que conseguiu sobrevi-
ver à figura e influência de Machado. 
Em grande parte por conta de O Ate-
neu, romance considerado sua obra-
-prima que, mais de 120 anos depois 
de sua publicação, continua sendo uma 
das principais obras de nossa história 
literária. O próprio Machado se rendeu 
ao talento de Pompeia em uma de suas 
crônicas, dizendo que O Ateneu “era 
um eco do colégio, um feixe de remi-
niscências, que ele [Pompeia] soubera 
evocar e traduzir na língua que lhe era 
familiar, tão vibrante e colorida, língua 
em que compôs os números escritos na 

Uma surpreendente 
alegoria do Império

imprensa diária, nos quais o estilo res-
pondia aos pensamentos.” 

Assim como muitos romances 
de sua época, O Ateneu foi publicado 
de forma seriada, em folhetins do jor-
nal carioca Gazeta de Notícias. Mas a 
obra teve um caminho dificultoso até 
ser acolhida pelos leitores. 

Raul Pompeia tinha 25 anos 
quando publicou os folhetins na Ga-
zeta, entre janeiro e março de 1888. Na 
época, escrevia uma coluna de crítica 
de arte no periódico e mantinha alguns 
contatos do meio intelectual, a exem-
plo das amizades com Luiz Gama e 
Aluísio Azevedo.

De acordo com José Mário dos 
Santos, presidente da Associação Cul-
tural Raul Pompeia e estudioso da obra 
do escritor, após diversas modificações 
no texto, os folhetins foram reunidos 
em livro no mesmo ano da publicação 
na imprensa. Depois da bem-sucedida 
primeira edição, publicada  pela própria 
Gazeta, a editora Alves & Cia, do Rio 
de Janeiro, comprou, em junho de 1894, 
os direitos autorais de O Ateneu. Porém, 

Rodado em gráficas francesas ao longo de várias 
edições, O Ateneu, romance que faz uma metáfora 
da época a partir de um internato, marca a ascensão 
de seu autor, cujo suicídio aos 32 anos interrompeu 
uma carreira promissora na literatura 

O escritor Raul 
Pompeia, que se 
suicidou aos 32 anos.

Ilustrações feitas pelo 
próprio Raul Pompeia para 

seu livro mais célebre. 

Imagens: Reprodução
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só em 1905, dez anos após o suicídio de 
Pompeia, aos 32 anos, o romance ga-
nha uma segunda tiragem que, de acor-
do com a editora, tratava-se da “edição 
definitiva”, impressa em Paris, em par-
ceria com a editora Tipografia Aillaud 
& Cie, trazendo os desenhos deixados 
pelo autor, com gravuras em crayon.

Posteriormente, a editora pari-
siense publicaria edições (em português) 
em 1912, 1921, 1923 e 1926, com os de-
senhos de Pompeia já em sépia. Da quin-
ta edição em diante, o livro passou a ser 
impresso no Rio de Janeiro, com gravu-
ras em preto. Em 1954, um ano antes da 
obra cair em domínio público, a Câmara 
Brasileira do Livro, devidamente autori-
zada, lança uma edição de luxo, convi-
dando Mário de Andrade para escrever o 
prefácio e Clóvis Graciano para ilustrar. 

História
No livro, de subtítulo Crônica de 

saudades, o escritor recorre às próprias 
memórias a fim de costurar e tramar 
uma história de ficção entorno de um 
internato para meninos, o Ateneu. Res-
gata algumas de suas lembranças de sua 
infância difícil, dividida entre a vida na 
fazenda onde morou com os pais, em 
Jacuecanga, e o dia em que foi levado 
pelo pai para estudar e morar no colégio 
interno Abílio, dirigido pelo Barão de 
Macaúbas, fomentando a discussão so-
bre o drama da solidão e o desajuste do 
indivíduo em relação ao meio. 

Narrado em primeira pessoa, 
quando o protagonista Sérgio já é um 
adulto, o livro se constrói por meio das 
impressões que o personagem tem da 
escola, dos professores, dos colegas e 
do diretor, Aristarco Argolo de Ramos. 
Aristarco, ridicularizado ao longo da nar-
rativa, representa uma figura autoritária e 
caricatural que alguns críticos entendem 
como uma alegoria do Império, que vigo-
rava à época. O Ateneu, seria, no fundo, a 
representação do status quo político e so-
cial do período em que Pompeia viveu.   

Sérgio reconta seus anos vividos no 
internato de uma forma irônica, descre-
vendo os personagens da história de for-
ma caricatural. Pompeia utiliza um ritmo 
mais agressivo em sua escrita, introspecti-
vo, e se faz valer de uma aguçada análise 
psicológica para provar a teoria naturalis-
ta de que o meio influencia as pessoas.

Pompeia publicou seu primei-
ro romance, Uma tragédia no Amazo-
nas (1880), aos 17 anos. Um ano depois, 
entrou para a Faculdade de Direito do 
Largo de São Francisco, período em 
que militou avidamente pela abolição 
da escravatura, juntando-se ao movi-
mento republicano. Sua  ideologia anti-
monarquista está bastante presente em 
sua segunda publicação, As joias da coroa  
(1883). Porém, apesar dos dois livros e 
de seus textos jornalísticos em diversos 
periódicos, é com O Ateneu que o escri-
tor ganha relevância no meio literário.

Sucesso
Entre o público e a elite literá-

ria do Rio de Janeiro, o romance foi 
logo de cara muito exaltado por seu 
caráter inovador. José Mário dos San-
tos explica que havia grande furor em 
torno do livro por parte de intelec-
tuais da época. O historiador Capis-
trano de Abreu, em carta a João Lú-
cio de Azevedo, chegou a dizer que O 
Ateneu era o livro mais forte de nos-
sa literatura até então. “O crítico cea-
rense, Araripe Junior, também viria a 
publicar um extenso estudo no jornal 
Novidades, destacando a genialidade 
de Pompeia ao deslocar-se da corren-
te naturalista em razão de seus dotes 
de poeta pensador, oscilando entre um 
subjetivismo inato e o compromisso 
realista de um escritor profundamen-
te racional”, diz Santos. 

Cronologicamente, a obra está 

inserida no Realismo, trazendo al-
gumas características essenciais do 
movimento, como a análise psicoló-
gica dos personagens, a forte crítica 
às instituições sociais e um alto grau 
de ceticismo em relação à sociedade. 
Entretanto, com uma aguçada licen-
ça poética, Pompeia consegue superar 
essa divisão, podendo ser considerado 
um dos precursores do Modernismo 
ao incorporar à narrativa, caracterís-
ticas como, por exemplo, a descrição 
do instinto de seus personagens, sem-
pre impulsionados a atitudes bestiais. 
Além disso, a abordagem da temáti-
ca homossexual, tão chocante para a 
época, também contribuiu para a fama 
do romance. O Ateneu também se dis-
tanciou das obras de sua época ao tra-
zer uma narrativa em primeira pes-
soa, utilizando-se de um tom amargo 
e pessimista. 

Primeira edição 
de O Ateneu, 
lançado em 1888, 
mesmo ano em 
que a Gazeta de 
Notícias o publicou 
em formato de 
folhetim. 

Segunda edição, 
lançada pela 

editora Francisco 
Alves e impressa 

na França.

Edição lançada 
pela editora 

Francisco Alves.
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Carlos Magno
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“Sofri a  
inf luência de 
muitos poetas 
que nunca li”
DA REDAÇÃO

A
driane Garcia venceu o Prêmio 
Paraná de Literatura 2013 na ca-
tegoria poesia com Fábulas para 
adulto perder o sono, livro de poe-

mas que conversam literariamente entre 
si. Mineira de Belo Horizonte, nascida 
em 1973, ela conta que não planejou o 
livro temático. “É o mesmo eu poético 
que dita todos eles [poemas]”, afirma a 
poeta que também escreve contos, dra-
maturgia e obras infantojuvenis. Adria-
na fala a respeito de suas leituras, con-
ta que escreve continuamente, e já tem 
outros livros prontos, além de analisar 
a cena literária poética brasileira, por 
onde, a partir desta estreia, ela também 
passa a circular. 

Eucanaã Ferraz, jurado e autor 
do texto de apresentação, afirma que o 
seu livro surpreende por problemati-
zar questões como sexo, loucura, morte 
e melancolia e, acima de tudo, por ser 
uma obra que faz paródia (de contos de 
fadas, de personagens do cinema por 
exemplo). De onde surgiu a ideia e du-
rante quanto tempo você elaborou Fá-
bulas para adulto perder o sono?

A ideia do Fábulas para adulto 
perder o sono surgiu após vários poemas 
realizados, que escrevi por cerca de dois 
anos, entre 2010 e 2012. Quando vi que 
havia algo em comum com um núme-
ro grande deles, percebi que podiam 
ser agrupados num único livro. Pesso-
almente, gosto muito de livros temáti-
cos. Acho que um poema vai reforçan-
do o outro e reforçando o tema global e, 
quando percebemos, estamos contando 
uma história só, uma coesão que pode 
ser desastrosa, pela repetição; ou um su-
cesso, se houver variação interna. Mas 
o caminho foi inverso: o livro temático 
surgiu por causa do surgimento dos po-
emas e não o contrário. Até hoje surgem 

mais poemas que poderiam ser para o 
Fábulas, sem que haja a menor intenção. 
Só vejo o que fiz depois que termino de 
escrever e leio.

Todos os poemas de Fábulas para 
adulto perder o sono dialogam entre si. 
Você se inspirou em algum outro poeta 
que lançou um livro temático?

Os poemas de Fábulas para adul-
to perder o sono dialogam entre si, na 
medida em que a mesma visão de mun-
do os perpassa. Na verdade, é o mesmo 
eu poético que dita todos eles. A fábu-
la, o conto de fada, a narrativa fantás-
tica encontrada na literatura, no cine-
ma, no teatro, vem dar conta do mundo, 
recontá-lo. Lembro-me aqui de que 
“a vida só é possível reinventada”. Não 
houve uma inspiração que viesse para 
fazer um livro temático. A inspiração 
aconteceu poema a poema, misturados 
com outros que não utilizavam o mes-
mo recurso. Quando dei por mim — à 
época, fazia oficina literária com o es-
critor gaúcho Paulo Bentancur — esta-
va criando vários poemas que se valiam 

dessas narrativas que ouvi desde crian-
ça e pelo decorrer da vida. Uma soma 
de elementos que passou a compor meu 
imaginário e que derivou da literatura, 
mas também da oralidade, de ouvir avó, 
tia, mãe, professores, de ouvir músicas, 
assistir filmes. Além do que, fui alfabe-
tizada aos cinco anos e nunca mais parei 
de ler histórias ditas infantis. Eu mes-
ma me surpreendi quando percebi a re-
corrência das fábulas na composição de 
minhas analogias e metáforas.

Quem são os poetas com quem 
você dialoga? Como e de que maneira 
esses autores estão presentes, mesmo 
nas entrelinhas, nos poemas de Fábulas 
para adulto perder o sono? 

Não saberia dizer exatamente 
com quais dialogo, no sentido de isso 
ser consciente em minha poesia. Creio 
que tudo o que lemos, vemos, vivemos 
vai-nos marcando, forjando o que ainda 
vamos dizer ou o que não vamos dizer e 
a maneira como faremos isso. Não que 
haverá uma cópia ou uma imitação, mas 
acabamos por utilizar aquilo que ficou 
em nós como identificação, que nos fez 
vibrar ou reconhecermo-nos. Por exem-
plo, li Vinicius durante minha adoles-
cência inteira. Amei o soneto, até por 
que é extremamente musical e eu sem-
pre ouvi muita música popular brasilei-
ra, tenho um envolvimento grande com 
pulso, ritmo. Vez em quando faço um 
soneto, muito mais como desafio im-
posto por mim mesma, uma espécie de 
culpa pelo verso livre. Mas não o pre-
firo para eu escrever. Ele me prende. 
Então, na adolescência, concomitante-
mente, li muito Drummond, li Bandei-
ra. Estes últimos é que me faziam vibrar 
com a forma como escreviam. Não era 
o tema tratado maravilhosamente que 
mais me encantava, mas a liberdade do 
poeta que, ao mesmo tempo que solta-
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va amarras, continuava a escrever algo 
que poderíamos chamar poema. Quan-
do descobri o humor na poesia, com 
Quintana, fiquei maravilhada. Era tão 
possível. E fui me encantando com as 
possibilidades todas: a religiosidade e o 
cotidiano simples de Adélia, o escárnio 
de Gregório de Matos, um pessimismo 
em Augusto dos Anjos, a grandiosidade 
dos simbolistas, a preocupação social de 
Gullar numa poesia linda, a palavra po-
lida de João Cabral. Quase não lia po-
esia de outros países (e ainda leio mui-
to pouco, apesar do desejo de ler mais), 
acabava centrada na poesia brasileira. 
Até que descobri a transcendência de 
Walt Whitman e o inominável que é a 
poesia de Rilke. Mas isso é, sobretudo, 
uma experiência de leitora. Não saberia 
precisar a presença deles nas entrelinhas 
de meu próprio poema. Um leitor de um 
poema meu, certamente, pelo distancia-
mento, fará um reconhecimento melhor. 
Mas acredito muito no que diz a poeta 
Leila Míccolis, num poema genial inti-
tulado “Autodidata”: “Sofri/a influência 
de muitos poetas/que nunca li.”

O que representa para você ter 
vencido o Prêmio Paraná de Literatura 
2013 na categoria poesia?

Ter vencido o Prêmio Paraná de 
Literatura 2013 é uma grande honra. 
É o reconhecimento vindo por meio 
de um concurso literário que, já de iní-
cio, apresentou-se com a preocupação 
da transparência. Conheci o vencedor 
da categoria romance, do ano passado, 
Alexandre Vidal Porto. Li o livro e pen-
sei: essa obra merecia mesmo esse prê-
mio. Depois fui conhecer os poemas 
da Lila Maia: poesia de primeiríssima 
qualidade. A banca é sempre divulgada 
e composta de nomes notórios na lite-
ratura, por seus trabalhos e pela lisura. 

Assim, ganhar o Prêmio Paraná de Li-
teratura é algo que a gente pode afir-
mar que só acontece por mérito. E isso 
é um orgulho legítimo a ser considera-
do. Claro, tantas obras excelentes con-
correm, até por que esse é exatamente 
o tipo de concurso a atrair essas obras, 
mas só um será escolhido. O melhor é 
continuar tentando. Eu mesma concorri 
o ano passado, com outro livro.

E o próximo passo? Tem outro 
livro esboçado ou na gaveta?

O próximo passo é continuar fa-
zendo o que já faço há alguns anos: ler 
mais, organizar meus livros, candidatá-

-los nos concursos, enviar os que estão 
prontos para as editoras, aguardar as 
respostas, saber receber as que vêm em 
forma de silêncio, sem perder a alegria 
de escrever. Pois de tudo, isso é o fun-
damental: a alegria de escrever. O resto 
é só importante. Geralmente, escrevo 
muito e com regularidade. Tenho mais 
dois livros de poemas prontos, um de-
les temático também, dois livros de 
contos, um infantil, um infantojuvenil 
e três de dramaturgia.

Como você analisa a cena literá-
ria brasileira contemporânea, por onde 
você passa a circular a partir de agora? 

Destaca alguma tendência ou autores?
A cena literária brasileira con-

temporânea, vejo-a muito rica, calei-
doscópica. Percebo a multiplicidade de 
vozes e modos. Isso é muito bom, pois 
não há um direcionamento de “faça as-
sim” ou “faça daquele outro modo”. Na 
poesia, área a respeito da qual posso fa-
lar mais, percebo poetas de estilos di-
ferentes, criando obras originalíssimas, 
ora no tratamento da forma, ora na te-
mática. Desde os que utilizam a métri-
ca tratando assuntos inusitados, aos do 
verso livre, explorando, de um modo 
novo, conteúdos repetidos na literatu-
ra universal. Não querendo deixar poe-
tas primorosos de fora, mas obviamente 
o fazendo, pela impossibilidade de citar 
todos, dos publicados em livros (papel), 
lembro-me da leveza de Mariana Ia-
nelli, do oposto contundente de Angé-
lica Freitas, a criatividade de Luís Au-
gusto Cassas, o admirável domínio da 
palavra de Paulo Bentancur, a secura me-
talizada da poesia de Ricardo Silvestrin, 
o lirismo de fôlego de Nuno Ramos, a 
elegância contemporânea em Maria Lú-
cia Dal Farra, a arquitetura caprichada 
de Eucanaã Ferraz, a comunicação como 
compromisso em Leila Míccollis... en-
fim, uma cena variadíssima em que sem-
pre sobrariam nomes a serem citados, 
fora os muitos que, infelizmente, ain-
da não li. Ainda tenho me surpreendi-
do bastante com as publicações na web, 
principalmente através dos poetas que 
mostram seus trabalhos no Facebook e 
em blogs. É uma poesia variada, muito 
viva, vibrante. Destaco Líria Porto, Luis 
Alberto Lins Caldas, Nanda Prietto, 
Nina Rizzi, Adelaide do Julinho, Wan-
der Porto, mas há centenas bons demais. 
Um sinal de que a morte da poesia é, ao 
menos por enquanto, um alarme falso. 
Cuidemos que as crianças leiam. 
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OS ARTISTAS

Os artistas são aqueles que veem
Chifre em cabeça de cavalo:
São deles os unicórnios.

O LOBO MAU

Tinha orelhas grandes
Mas não eram para me ouvir
Melhor
Tinha nariz grande
Mas não era para me cheirar
Melhor
Tinha mãos grandes
Mas não eram para me acariciar
Melhor
Tinha boca grande
Mas não era para me comer
Melhor
Sentei-me na soleira da porta
E devorei a cesta.

PENÉLOPE NO ÚLTIMO DIA

Esperar Ulisses
Sem fios
Esperar Ulisses quando sem mais não alcanço senão
Minha agulha
Prefiro bordar, Ulisses
Enfiar na borda o vermelho púrpura
Onde talvez se banhe, oh, não!
Achem para mim meus cabelos, escravas
Preciso tecer de loucura o furor que entre
As pernas soluça: Ulisses
Preciso aplacar o calor que mesmo agora no frio
Nua
Desfiei minhas vestes...
É muito o tempo
Todo o tecido apodreceu...
Levem-me ao mar.

BRANCA ENVELHECE NA NEVE

Morta, aguardando sopro
Beijo alheio de vida
No féretro
Somente os chilreios dos pássaros
No péssimo humor, desapercebidos
Há tanto tempo passam homens
E bolinam, mesmo copulam
Muitos
Com a morta
O corpo duro não repõe
Fluidos
Não há o rosto angélico do que foi
Outrora:
Cada vez mais é mulher
No espelho.

Adriane Garcia nasceu em 1973 
em Belo Horizonte (MG), onde vive 
e trabalha como funcionária pública. 
Cursou História na Universidade Federal 
de Minas Gerais e se especializou em 
Arte-Educação pela UEMG. É teatro-
educadora e atriz. Escreve poesia, 
contos e dramaturgia, além de infanto-
juvenis. Fábulas para adulto perder o 
sono é o seu primeiro livro publicado.

A PRINCESA E O MENTIROSO

Enganou-me dizendo que tinha
Fazendas
Lavouras que administrava ele mesmo
Mas
Tudo que tinha
Era
Um gato
Em que calçava botas para não dar a entender que
Sua consciência era escrava
E cá estou eu
Dormindo com o
Nunca havido
Marquês de Carabás.

Ilustração: Heitor Yida



16 CÂNDIDO | JORNAL DA BIBLIOTECA PÚBLICA DO PARANÁ

CONTO | MIGUEL SANCHES NETO

 Jogou no quintal as panelas que estava lavan-
do. Ainda não tínhamos terminado de almoçar, mas 
nos levantamos em silêncio, fingindo que não aconte-
cia nada, Jean perguntou o resultado do jogo da noite 
anterior, eu respondi que tinha sido zero a zero, e isso 
não nos deixou nem alegres nem tristes, não torcíamos 
para nenhum dos times, mas mesmo assim ele quis sa-
ber se ocorrera algum lance bonito, eu respondi que 
não, pelo menos durante o tempo que fiquei acordado, 
porque havia cochilado uns minutos. 

 Saindo da cozinha, já a caminho do portão, 
ainda ouvimos um último barulho, um prato contra o 
muro, que se espatifou longe de nós, mas um caco pe-
queno me acertou o braço, produzindo um pequeno 
arranhão. Levei a mão instintivamente ao lugar ferido, 
mas não disse nada. 

 — O que foi, pai? — Jean se assustou.
 — Nada — eu disse. E continuamos andando 

pelo jardim.
 — Não aguento mais esta vida — Amanda 

gritava lá com as sombras dela.
 Ao sair na rua, vimos o vizinho da frente cor-

tando a grama.
 — Boa tarde, rapazes — ele nos cumpri-

mentou. 
 — Boa tarde, seu Oswaldo — Jean respondeu. 

Eu apenas sorri para ele.
 E me senti em paz com o mundo. Éramos dois 

rapazes. Já entrado na meia idade, eu saía com meu 

filho adolescente para uma caminhada pelo bairro na 
tarde de sábado. Eu nunca tinha me preocupado com 
a idade, mas isso mudou quando fui ao dentista depois 
de quebrar um dente. Estava comendo uma broa ita-
liana e algo se rompeu em minha boca, depois passava 
a língua e sentia o buraco. Não doeu, mas era ruim a 
sensação de um dente lascado. Com a boca aberta, as 
pernas cruzadas na cadeira, as mãos segurando uma to-
alha de papel e um babadouro pendurado no pescoço, 
eu disse que me sentia uma criança. E me lembrei da 
primeira vez que fui a um consultório, tinha a idade de 
Jean hoje. O dentista riu e disse que deve fazer muito 
tempo isso, pois você acaba de entrar na meia idade.

 — Por quê?
 — Na meia idade os nossos molares começam 

a se quebrar facilmente — ele disse e riu.
Também ri. E continuo rindo agora enquanto 

caminho com Jean. Nossos ombros se tocam sem que-
rer e me vem uma paz muito grande. Uma moto baru-
lhenta passa ao nosso lado, fazendo com que as pala-
vras dele não sejam ouvidas.

 — O que você disse?
 — Para onde nós vamos?
 — Não sei. Tem alguma preferência. 
 — Nenhuma. Queria andar bastante. Quando 

jogo bola com os amigos durante muito tempo, sinto 
minhas pernas desaparecerem. Já sentiu isso?

 — Já, mas não jogando bola.
 — É uma sensação boa, não é? Andamos 

JUNTOS
A história que o Cândido 
publica integra a nova 
coletânea de contos de 
Miguel Sanches Neto, 
O móvel mundo, a ser 
publicada pela Companhia 
das Letras em 2014

Ilustrações: Tiago Elcerdo Lacerda



17JORNAL DA BIBLIOTECA PÚBLICA DO PARANÁ | CÂNDIDO

como se tivéssemos flutuando. Eu me sinto meio fan-
tasma nesta hora. Por que você está rindo?

 — Nada — eu digo. 
 Mas fico admirando a inteligência e a calma 

deste filho. Não tira grandes notas na escola, apenas 
o suficiente para ir passando. Não se desespera diante 
dos exames mais difíceis. E sempre tem uma observa-
ção a fazer sobre as coisas.

 — Que carro é aquele ali, pai?
 Estávamos passando na frente de uma ofici-

na de lataria, e havia várias carcaças de automóveis no 
pátio. No meio delas, um carro bege, todo comido de 
ferrugem. Falei a marca antiga.

 — Rústico, né.
 — Era o carro mais cobiçado na minha infância.
 — Então é como se sua infância estivesse 

abandonada aqui nesta oficina.
 — De certa forma, é isso mesmo.
 — Uma infância enferrujada, que ninguém 

mais conhece.
 — Você não conhecia esta marcada de carro?
 — Não me lembro dela. São tantas... 
 — Naquela época, quase na havia carro im-

portado. E mesmo os nacionais eram poucos. 
 — Devia ser chato, né? Todo mundo andando 

com os mesmos carros.
 — Era diferente. O bom é que quando saía 

um modelo novo era um acontecimento.
 — Devia ser mesmo.

 — Agora, as fábricas lançam tantos carros que 
não dá nem para saber quais os últimos modelos.

 — Mas também tem um lado bom.
 — Qual?
 — Você pode escolher o carro mais parecido 

com você.
 — E qual se parece com você?
 — Não sei ainda.
 — Que carro você gostaria de ter?
 — Tem hora que quero um modelo, mas daí 

uma fábrica lança outro, e mudo de opinião.
 — Você está então com dificuldade de saber 

quem você é.
 — Não é bem isso. Tem hora que quero um 

carro mais esportivo. Daí surge um modelo familiar 
moderno. E me encanto por ele. Quando acho que é 
aquele o meu carro, sai uma picape. Para um jovem, 
uma picape é interessante. Só carregar a namorada.

 — Mas você ainda não tem namorada. Pelo 
menos que eu saiba.

 Jean solta uma gargalhada. Estamos cruzan-
do uma avenida. Há poucos carros, mas apertamos o 
passo. Assim que subimos na calçada do outro lado, 
ficamos em silêncio. É bom caminhar conversando. 
Mas é bom também fazer uns minutos de silêncio. 
Ao conversar, nós dois, interiormente, andamos para 
o mesmo lugar. Ao ficar calado, cada um segue por 
um caminho próprio.

 — Para onde estamos indo? — ele me per-

gunta alguns metros adiante.
 — Não sei. Lembra daquele carro velho?
 — Claro. Faz só uns poucos minutos que pas-

samos por ele.
 — Para você é uma lembrança de poucos mi-

nutos. Para mim, de décadas.
 Jean se calou. O sol esquentava nosso cabelo. 

Fiquei com vontade de tomar uma cerveja. Dez anos 
atrás eu tinha parado de beber. Não queria que meu fi-
lho aprendesse isso comigo. Com certeza, em breve ele 
vai começar a beber para se enturmar. Mas não terei 
nada a ver com a coisa. Amanda disse que era exagero 
de minha parte. Parar de beber só por um temor bobo. 
E agora eu vejo a falta que faz esta cumplicidade alco-
ólica entre pai e filho. 

 — Quase uns 30 anos atrás, eu tinha uma 
mania. Gostava de ficar olhando os carros com meus 
amigos.

 — Como era isso?
 — Na minha cidadezinha não tinha muito o 

que fazer.
 — Sempre invejei a sua infância na rua.
 — Não vou dizer que tenha sido ruim, mas 

faltava muita coisa.
 — Então vocês ficavam olhando carro.
 — Poucas pessoas tinham carro novo. Os ven-

dedores iam a São Paulo para comprar modelos usa-
dos. Eram principalmente esses carros que circulavam 
na cidade. Apenas os mais ricos iam para um outro 
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município comprar um zero quilômetro.
 — E virava uma festa a chegada.
 — Bem isso. Lembro de uns irmãos, eram seis 

se não me engano; colheram muita soja num ano e 
cada um comprou um modelo daqueles. Seis cores di-
ferentes. Entraram na cidade soltando rojões, uma fila 
de carros reluzentes, sem placa. As pessoas saíam na 
rua, deixavam o que estavam fazendo para ver o des-
file. Num único dia, chegava à cidade um número de 
carro zero maior do que o do ano todo. 

 — Foi a primeira vez que você viu aquele 
modelo?

 — Não, eu já o conhecia. Como falei, a gente 
gostava de ir até a rodovia, sentar num muro sob uma 
goiabeira, e ficar contando os carros. Cada um esco-
lhia um modelo e o que contasse um número maior 
era o vencedor.

 — Parece legal. Quem de vocês viu o primeiro 
carro daquela marca?

 — Eu. Um tarde, meu pai chegou em casa 
bêbado. Minha mãe começou a brigar com ele, dizer 
que não suportava ver o marido assim, destruindo a 
vida dele com a bebida. Já tinha perdido o serviço. 
Era ela quem sustentava a família, vendendo roupas 
de casa em casa. A mãe um dia disse que ele não ti-
nha dinheiro nem para pagar o açougueiro, mas sem-
pre arranjava para a bebida. Eu estava assistindo a 
um desenho na tevê preto e branco, presente de uma 
amiga da mãe, tevê velha, chuviscando sem parar. 
Não me lembro do desenho.

 — Sempre achei que a sua memória não fosse 
boa — Jean disse, rindo.

 — Mas ainda ouço o barulho do tapa. Um eco 
que percorreu a casa toda. E depois o silêncio. Daí a 
mãe dizendo que odiava ele, nunca perdoaria aquilo. 
Não me recordo de mais nada.

 — Você nunca tinha me contado isso.
 — Saí correndo pelo quintal, e quando che-

guei na calçada continuei correndo. Não corria de 
meus pais. Corria de mim mesmo. Eles ficaram lá 
brigando, e aquilo seria o começo da separação, que 
só viria uns meses depois. E logo em seguida a morte 
dele. Voltou em casa algumas vezes, a mãe o tratava 
com educação. Servia um café doce, ele só gostava de 
café bem doce, contava como eu estava indo na esco-
la, essas coisas. Ele nunca me trazia presentes, e cada 
vez aparecia com as roupas mais velhas. Sóbrio, mas 
com uma vermelhidão e um inchaço no rosto que di-
ziam tudo. Quando morreu, a mãe levou roupas no-
vas para ele, das que ela vendia aos clientes dela, e me 
lembro de ouvir ela dizendo que estava quatro núme-
ros maior do que era. 

 — Olha aquela lanchonete ali, não quer sen-
tar um pouco?

 Sem responder a ele, os olhos embaçados, fo-
mos para a lanchonete, escolhemos cadeiras na parte 
externa. O garçom não nos atendeu logo.

 — Sabe, Jean, eu saí correndo aquela tarde, 
e juro que pensei em me atirar debaixo de um cami-
nhão. A sorte é que a rodovia ficava a algumas qua-

dras, eu logo fui diminuindo o passo, olhava as ca-
sas, os quintais. Tinha amigo em todos os lugares. Eu 
não me sentia filho único. Éramos uma família imen-
sa naquela rua. Mas na hora não encontrei nenhum 
amigo, está certo que não fui na casa de ninguém, 
apenas passava na frente, olhava e seguia. Se tivesse 
encontrado alguém, teria parado. Já não pensava em 
me atirar embaixo de nada. Tanto é que, assim que 
cheguei, já subi no muro e me sentei bem quietinho, 
como se estivesse na escola. 

 — Pai, você disse que nunca ficou quieto na 
escola. Que aprontava o tempo todo.

 — Então mudo a frase. Quietinho como eu 
deveria ficar na escola.

Nós dois rimos. O garçom tinha se aproximado. 
Estava com uma agenda eletrônica na mão. 

 — Para mim um suco de morango — Jean 
disse.

 — O mesmo — eu disse, e olhando o cardá-
pio. — E duas tortas de maçã.

 O garçom se afastou.
 — Vamos agora voltar de novo no tempo, por-

que deixamos um menino sentadinho no muro, olhan-
do os carros. Siga em frente, pai.

 — Fiquei uns minutos ali, sem prestar atenção 
nem nas marcas nem nas cores dos carros.

 — Seu mundo tinha ficado preto e branco.
 — E chuviscava, como na nossa tevê.
 — Então...
 — Bem, não foi assim tão rapidamente. Devo 

ter pensado em muitas coisas. Visto pessoas cruzando 
a rodovia. Acompanhado o canto dos pássaros, essas 
coisas todas que acontecem numa cidade do interior. 
Um vira-lata deve ter aparecido. Uma carroça com um 
cavalo velho pode ter passado. Não consigo saber ao 
certo quanto tempo fiquei ali. 

 Chegaram os nossos pedidos. Bebemos o suco 
no canudinho. Demos garfadas gulosas na torta de 
maçã, que tinha muita canela. Sorrimos um para o ou-
tro com os lábios sujos de açúcar. E tomamos ao mes-
mo tempo mais um gole longo do suco.

 — Não é que está bom — eu falei.
 — Poderíamos ter pedido de goiaba, em ho-

menagem à sua infância de quintais cheios de goia-
beiras. 

 — Voltando de novo. Então olhei para o as-
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falto e vi um carro diferente. Não conhecia nada pare-
cido com ele. Nos horários que eu via tevê, não havia 
propaganda deste carro. E eu, louco pelos filmes de fic-
ção científica, pensei que pudesse ser uma espaçonave 
que me levaria para bem longe dali. 

 — Que cor era o carro?
 — Vermelho, e isso me deu uma alegria. O 

meu mundo ganhava cor.
 — Como você soube que era aquela marca?
 — Ele se aproximou diminuindo a velocida-

de, ligou a seta, e entrou bem lentamente na esquina 
da rua onde eu estava. Pude ler a plaquinha de metal 
na tampa do porta-malas. Na mesma hora, desci do 
muro e saí correndo. Logo estava na casa do Cléber, 
meu melhor amigo. Bati, a mãe dele atendeu, me viu 
e chamou o filho. Contei a novidade. Tinha visto um 
modelo novo. Depois fomos para a casa de outros ami-
gos. E todos ficamos sentados no muro por umas duas 
horas, mas ele não voltou e nenhum outro passou.

 — Vocês vão querer mais alguma coisa? — o 
garçom perguntou.

 Respondi que não, pedi e paguei a conta, sain-
do para nossa caminhada. Já eram quase três horas. Tí-
nhamos que ficar fora até o sol se pôr. Poderíamos ter 
saído de carro, mas isso causaria irritação em Amanda. 
Estávamos limitados às nossas pernas.

 — E se pegássemos um ônibus?
 — Prefiro a pé, pai.
 E fomos andando até quase o centro, vendo 

vitrines, fazendo pequenos comentários sobre coisas 
que tínhamos que providenciar em casa. Ninguém to-
cava no nome de Amanda. Paramos mais uma vez para 
comprar garrafinhas de água — com gás para mim, 
sem gás para Jean. Dois perdidos no deserto urbano. 
Havia poucas pessoas na rua e isso nos dava a sensa-
ção de sobreviventes depois de uma grande catástrofe, 
de uma epidemia qualquer que houvesse dizimado a 
maioria da população. 
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 Sem nenhum acerto entre nós, fomos to-
mando o caminho de volta. As pernas estavam doen-
do. Vinha aquela sensação de que Jean falava, de fan-
tasmas flutuando poucos centímetros acima do chão.

 Quando chegamos em nossa rua, tocamos 
no assunto até então silenciado.

 — O que você acha? — Jean me pergunta 
olhando para o nosso quintal, que ainda está longe.

 — Da outra vez demorou bastante tempo.
 Sentimos alguma ansiedade, mas ao invés 

de acelerarmos a caminhada, retardamos nossos 
passos. Os vizinhos já estão dentro de suas casas na 
noite que se inicia. Algumas luzes se acenderam na 
rua, outras ainda não. Quando passamos embaixo 
de um dos postes, a lâmpada se acende. Olhamos 
um para o outro, agradecidos ao Deus elétrico, que 
nos distinguiu.

 Paramos na frente da grade do nosso quintal. 
As luzes externas brilham, não há panelas na grama. 

 Abrimos o portão com cuidado, voltamos a 
conversar sobre futebol.

 — Será que vai ter algum jogo importante 
na tevê hoje?

 — Ainda não vi — eu respondo.
 — Se não for muito tarde, talvez assista.
 Com a chave que sempre carrego comigo, 

abro a porta da cozinha. Amanda está no quarto, e 
houve nosso barulho.

 — São vocês?
 Há um cheiro de açúcar no ar. Um cheiro 

bom. Somos envolvidos por esse aroma ancestral. 
Ela aparece de cabelos úmidos e roupas lim-

pas. Ficamos em pé na cozinha, como se fôssemos 
estranhos. Amanda sorri, se abaixa e abre o forno 
do fogão.

 — Fiz um bolo — ela diz, retirando a forma 
e colocando sobre a mesa, onde estendeu uma toalha 
nova, de um tecido plastificado, todo xadrez. Noto 
que a toalha está no avesso.

 Apreensivos, sentamos para comer. Corta-
mos o bolo com atenção. Comemos pequenos peda-
ços. Sem elogiar. Amanda odeia elogios. 

 — Mãe, me passe a geleia — é a primeira 
vez que falamos algo.

 — É de goiaba. Seu pai adora.
 Diz isso e ri para mim, amorosamente. 



20 CÂNDIDO | JORNAL DA BIBLIOTECA PÚBLICA DO PARANÁ

CAPA| ESPECIAL HUMOR

O tão festejado e anunciado humor da realidade tupiniquim não 
está presente na prosa e na poesia produzida por autores brasileiros 
contemporâneos. O recurso, no entanto, aparece em alguns textos 

literários, mas — atualmente — é quase uma exceção

De cenho
FRANZIDO

Ilustração: Renato Faccini
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MARCIO RENATO DOS SANTOS

A
pesar de o brasileiro ser considerado, ao menos 
pelo senso comum, um sujeito bem-humorado, 
o humor não é predominante na literatura 
brasileira contemporânea. Evidentemente 
que há humor em obras de autores em 

atividade, entre os quais se destacam Antonio Prata, 
Angélica Freitas, Dalton Trevisan, Ernani Ssó, Fabrício 
Carpinejar, João Ubaldo Ribeiro, José Roberto Torero, 
Luis Fernando Verissimo, Mario Prata, Reinaldo 
Moraes e Roberto Gomes. Mas eles são minoria — e 
não é exagero afirmar: são quase exceção.

Qual o motivo para esse fato?
Há algumas explicações. Erna-

ni Ssó, escritor e tradutor, tem a sua 
tese. “Acho que, em geral, as pessoas são 
bem-humoradas, não só no Brasil. Bas-
ta conversar com qualquer uma num 
bar. O diabo é que, no momento em 
que a pessoa pega uma caneta ou sen-
ta diante de um teclado, baixa um san-
to tenebroso e ela já se imagina toman-
do chá na academia”, diz, referindo-se 
à Academia Brasileira de Letras e aos 
seus integrantes, conhecidos mais por 
atos solenes e atitudes sérias do que por 
quaisquer outras atividades.

José Roberto Torero observa 
que a maioria das pessoas considera o 

humor algo menor. Para comprovar o 
que diz, o escritor — autor de 30 li-
vros — lembra que em qualquer lista 
de obras mais vendidas no Brasil não 
há livros de humor. “Há fábulas para 
adolescentes, livros de sexo, autoajuda 
e religião, mas raramente aparece algo 
bem-humorado. Uma pena”, lamenta 
Torero, autor de Papis et circenses, livro 
vencedor do Prêmio Paraná de Litera-
tura 2012 na categoria contos — ree-
ditado em 2013 pela Alfaguara, obra 
que problematiza — com humor — a 
trajetória dos papas.

Torero acredita que é possível 
tratar de qualquer assunto com humor. 
“Mas creio que uma nova geração [de 

Ernani Ssó, que traduziu a mais recente edição de D. Quixote 
em português, cita o clássico de Cervantes para provar que 
qualquer assunto na literatura pode ser tratado com humor.

Em meio a uma literatura surrealista, Campos de 
Carvalho injetou um humor bastante peculiar.

João Ubaldo Ribeiro mostrou o lado 
cômico (às vezes patético) da história 
do Brasil em Viva o povo brasileiro.

Kraw Penas Reprodução Divulgação
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escritores brasileiros] tenta se marcar 
como séria, e crê que isso se consegue 
abdicando do humor. Não me parece 
muito verdadeiro”, critica. No entendi-
mento de Torero, ninguém é mais sério 
que Machado de Assis, Millôr Fernan-
des, Mário de Andrade e Luis Fernan-
do Verissimo. “E os quatro têm textos 
muito engraçados.”

Ernani Ssó concorda com a ar-
gumentação de Torero. “Não há assun-
to que não possa ser visto com humor. 
Começando pela morte. Se a morte 
pode, por que não o resto, o amor, o 
sexo, a corrupção, a violência, a injusti-
ça? Só precisa talento. Mais nada”, diz 
o sujeito que, recentemente, traduziu 

D. Quixote, de Cervantes. “O tema do 
Cervantes, o nosso desajuste com a re-
alidade, digamos, é dos mais sérios, dos 
mais trágicos, e nos acompanha des-
de as cavernas e nos acompanhará na 
colonização de Marte. No entanto ele 
o encarou de modo jocoso, e seu ro-
mance continua de pé, depois de mais 
de quatrocentos anos, porque Cervan-
tes foi o mais fundo possível e o fez de 
modo divertido”, afirma Ssó.

O riso é eterno, desde sempre
Se atualmente não há tanto hu-

mor nas obras de ficção e poesia do 
país, o professor de Literatura Brasi-
leira e Teoria Literária da Universidade 

“ Parece difícil olhar as coisas com humor quando se 
está próximo demais. Há vários casos de religiosos que 
não aceitam que se faça piada com seus objetos de culto, 
assim como há pessoas que não suportam que riam de 
si. Esse levar à sério demais leva ao recalque de um traço 
fundamental que é a capacidade de rir de si, dos outros e 
do mundo. Vale insistir que o riso não implica ter menos 
seriedade, mas incorporar uma olhar mais distanciado e 
diminuir o peso da sisudez”.
Antônio Marcos Vieira Sanseverino, professor da UFRGS. 

“ No Brasil vejo todo mundo elogiando a ironia e o 
humor do Machado de Assis. Mas quantos seguem a 
trilha do Machado? Ou elogiando os deboches do Nelson 
Rodrigues. Mas na hora do bem bom, todo mundo prefere 
brincar de Guimarães Rosa. Em cada dez livros premiados 
nos concursos, uns oito acenderam uma vela pro 
Guimarães na encruzilhada. Coisa mais sem imaginação”.
Ernani Ssó, escritor e tradutor.

“ O conhecimento de Anatol Kraft surgiu de um desejo 
de homenagear vários sujeitos apaixonados por livros 
e leituras e cujas vidas eram quase fantasias literárias. 
O contraste dessas vidas com as vidas dos homens 
‘objetivos’ é que produz o humor. Anatol faz sempre o 
inesperado ou o inviável. Ele é inviável, daí sua grandeza”.
Roberto Gomes, escritor.

O maior humorista da 
literatura brasileira, 
Verissimo é o criador de 
personagens célebres com 
a Velhinha de Taubaté e o 
Analista de Bagé.

Divulgação
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Federal de São Carlos (UFSCar) Wil-
ton José Marques afirma que o humor 
sempre esteve presente na literatura 
brasileira. O pioneiro foi Gregório de 
Matos Guerra, no século XVII. Desde 
então, outros autores utilizaram o re-
curso em suas obras, entre os quais Ma-
chado de Assis, Bernardo Guimarães, 
Manuel Antônio de Almeida, Oswald 
de Andrade, Murilo Mendes, Car-
los Drummond de Andrade, Mário de 
Andrade e Campos de Carvalho. “Acho 
importante reafirmar que os escritores 
brasileiros desde sempre recorreram ao 
humor, que, como se sabe, constitui-se 
num expediente fundamental de crítica 
social”, ressalta Marques.

O professor do curso de Letras 
da Universidade Federal de Minas Ge-
rais (UFMG) Jacyntho Lins Brandão 
observa que, se for para levar em con-
ta não apenas “textos para ler sozinho”, 
então há uma série de obras da produ-
ção dramática brasileira para incluir na 
lista, incluindo o chamado “besteirol”. 
“Esse é um ponto interessante porque 
parece que o humor se presta mais a 
uma recepção compartilhada. É difícil 
imaginar um leitor, sozinho com seu li-
vro, às gargalhadas, como acontece com 
o espectador de teatro ou mesmo do ci-
nema. Então, talvez haja algo específico 
com relação ao humor que faz com que 
seja ele mais próprio e mais profícuo no 

gênero dramático”, opinião Brandão.
O escritor Roberto Gomes pon-

dera que o humor, em obras literárias, 
nem sempre precisa provocar gargalha-
das. “Muitas vezes [o humor] é amargo, 
ácido, mas lava a alma do leitor por exi-
bir outras possibilidades, outras facetas, 
outras arrumações de palavras e frases, 
muitas brincadeiras com expressões con-
sagradas. E, se pode ser impiedoso, tem 
compaixão pela tragédia humana”, afirma 
Gomes, autor, entre outros, do romance 
O conhecimento de Anatol Kraft. No en-
tendimento dele, o humor parece ser cer-
ta ótica, uma torção nos olhares habitu-
ais sobre o mundo. “O humor desvenda, 
mas não desvenda de qualquer forma. 

Desvenda num nível elevado, pois tinha 
razão o filósofo francês Henri Bergson 
(1859-1941) ao dizer que para o humor 
ser possível é preciso que o sentimento dê 
lugar à inteligência”, acrescenta. 

É difícil escrever com humor
Talvez não haja humor, em ex-

cesso, na prosa nem na poesia brasileira 
por uma simples razão: é difícil produ-
zir literatura humorística de qualidade. 
A observação é do professor Jacyntho 
Lins Brandão, da UFMG. “Quando se 
fala de literatura, isso implica ter uma 
perspectiva de permanência, ou seja, não 
se trata de algo a ser consumido de mo-
mento e que tenha sentido só no calor 

Em Macunaíma Mário 
de Andrade cria um 
dos personagens mais 
emblemáticos de nossa 
literatura, um herói sem 
caráter, malandro e 
preguiçoso.

Para o escritor Roberto Gomes, “muitas vezes 
o humor é amargo, ácido, mas lava a alma do 
leitor por exibir outras possibilidades”.

Autor de dois clássicos contemporâneos de nossa literatura, 
Tanto faz e Pornopopéia, Reinado Moraes é criador de 
personagens cômicos, toscos e de inteligência instintiva.

Kraw PenasKraw PenasReprodução
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da hora”, raciocina Brandão. O especia-
lista cita os programas cômicos sema-
nais exibidos na TV, que possuem cará-
ter efêmero e eficaz, mas que funcionam, 
em sua maioria, para o consumo instan-
tâneo. “Fazer humor sem essa vincula-
ção tão imediata, ou seja, produzindo o 
riso com base num enredo e nos proces-
sos próprios da produção literária, pare-
ce ser algo mais complexo”, afirma.

 Entre os escritores brasileiros 
contemporâneos, Brandão destaca Xico 
Sá e Reinaldo Moraes. O primeiro, na 
avaliação do professor da UFMG, se-
gue a tendência dos escritores de humor 
que são jornalistas e fazem humor na 
forma de crônicas, apesar de ele ter pu-
blicado em 2013 o seu primeiro roman-
ce, Big Jato. Já Reinaldo Moraes elabora 

uma obra que, entre outras característi-
cas, explora tudo de humorístico que há 
no sexo — isso pode ser conferido nos 
contos do livro Umidade (2005).

No entanto, o ponto alto da tra-
jetória de Moraes é Pornopopéia (2009). 
Brandão faz uma observação a respeito 
do romance: “De Pornopopéia já se disse 
que é o nosso Memórias de um sargento de 
milícias (1854), de Manuel Antônio de 
Almeida, contemporâneo. Esse livro de 
Moraes, sem dúvida, é um investimento 
de maior fôlego, que faz incursões inter-
textuais e, no fundo, não deixa de propor 
o que poderia ser uma epopeia brasileira 
para o século XXI.”

Em Pornopopéia, Moraes con-
seguiu, entre outros efeitos, fazer uma 
crítica ao excesso de consumo do tem-

po presente. O prosador tratou de um 
assunto denso sem perder a leveza. Isso 
vai ao encontro da definição de humor 
apresentada por José Roberto Torero: 
“Acho que é um modo de dessacrali-
zar o tema e de criticar sem ser óbvio. 
Mas não acho que seja uma estratégia. 
É um modo de ver o mundo”. Antonio 
Marcos Vieira Sanseverino, professor da 
Universidade Federal do Rio Grande 
do Sul (UFRGS), completa que o hu-
mor pode fazer com que o leitor aban-
done a “mesmice do mesmo”, deixando 
de olhar o próprio umbigo, para ver o 
mundo de uma perspectiva diferente. “O 
modo mais eficaz de fazer isso é rindo: 
de início, rindo dos outros; num estágio 
mais sofisticado, rindo de nós mesmos”, 
explica o professor da UFRGS. 

“ A despeito de uma 
recorrente visão que 
tenta criar certa visão 
preconceituosa sobre a 
universidade, como se fosse 
composta apenas por ‘velhos 
professores sisudos’ que só 
estudam “literatura morta”, 
eu diria que na academia se 
estuda literatura na acepção 
mais ampla do termo. Nesse 
sentido, pode-se dizer que 
hoje há espaços para o 
estudo de todas as formas 
literárias. Tanto que há vários 
professores que trabalham 
com a questão do humor. 
Em suma, acredito na 
literatura, que, obviamente, 
pode ser boa ou má”.
Wilton José Marques, professor da UFSCar.

Millôr Fernandes trouxe 
para a literatura um 
humor inteligente.

José Roberto Torero não vê, na atual 
geração de autores brasileiros, a presença 
do humor como elementos estilístico.  

Xico Sá traz a verve satírica 
rodriguiana para as crônicas 
que escreve na imprensa.

Divulgação Divulgação Divulgação
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N
o que diz respeito ao Brasil, há 
humor na dramaturgia, na prosa, 
em versos e na literatura infantil. 
A afirmação é da professora 
da Pontifícia Universidade 

Católica de Minas Gerais (PUC-Minas) 
Raquel Beatriz Junqueira Guimarães. 
Ela conhece, e estuda, o assunto. Nesta 
entrevista, Raquel fala de Gregório 
de Matos, no século XVII, até Luis 
Fernando Verissimo, no século XXI. 
Também explica de que maneira Oswald 
de Andrade se utilizou do humor no 
início do século XX. E ainda salienta que 
a universidade estuda, e valoriza, obras 
literárias que apresentam humor.

Variações 
sobre o 
humor
MARCIO RENATO DOS SANTOS

Ilustração: Renato Faccini
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O humor é uma característica e 
está presente na literatura brasileira?

Inicialmente devo dizer que há 
vários modos de construção do cômi-
co na literatura. Há o texto de caráter 
ligeiro, que promove o riso imediato, 
considerado leve, e com intenção cla-
ra de ser um entretenimento. Esse é o 
caso das comédias, por exemplo. Nos-
sa dramaturgia sempre contou com 
autores que desenvolvem esse hu-
mor, como é o caso de Martins Pena 
e suas comédias de costume, no sécu-
lo XIX.  Há outras formas de elabo-
ração cômica nos textos literários, tais 
como a ironia, a sátira, a paródia, tam-
bém muito presentes em nossa litera-
tura tanto na dramaturgia quanto na 
prosa e no verso. Essas formas de ela-
boração cômica são consideradas pe-
los leitores, em geral, como humor. 
Então, vamos falar dessa noção am-
pla de humor, ou seja, das diversas for-
mas de apresentação do cômico. Em 
nossa literatura, por exemplo, em uma 
concepção corrente, a  ironia sempre é 
lembrada como uma característica da 
obra de Machado de Assis, que, dife-
rentemente das comédias de costume, 
não é considerada texto de entreteni-
mento. Ainda nessa concepção ampla 
de humor, pode-se dizer que a litera-
tura brasileira tem, sim, uma vertente 
com essa característica. Antes das co-
médias de costume, a sátira esteve pre-
sente, por exemplo, por meio da poesia 
de Gregório de Matos, no século XVII 
e das Cartas chilenas, de Tomás Anto-
nio Gonzaga, no século XVIII. Nesses 
dois casos, o cômico vinha construído 
como sátira política, carregada de crí-
tica ao governo da metrópole. No sé-
culo XX, houve muitos autores que se 
dedicaram a essa vertente, entre eles 
Ariano Suassuna, Fernando Sabino e 
Luis Fernando Verissimo.

Quais são os principais livros 
da literatura brasileira que apresentam 
humor?

É muito difícil construir listas 
de qualquer natureza, mas vou elen-
car aqui algumas obras que compõem 
essa vertente cômica da literatura, a 
qual estou me referindo, mas sempre 
pensando o humor de um modo am-
plo. Poderia citar, como já o fiz, as Car-
tas chilenas, de Tomás Antonio Gonza-
ga, Memórias de um sargento de milícias, 
de Manuel Antônio de Almeida, vá-
rios contos de Papéis avulsos, de Ma-
chado de Assis,  O juiz de paz na roça, 
de Martins Pena, Auto da compadecida, 
de Ariano Suassuna, O homem nu e O 
grande mentecapto, de Fernando Sabi-
no, Macunaíma, de Mário de Andrade, 
História do Brasil, de Murilo Mendes, 
Memórias da Emília, de Monteiro Lo-
bato. Com essa lista, procuro mostrar 
que há obras cômicas na dramaturgia, 
na prosa, em versos e na literatura in-
fantil. Assim, pode-se verificar a diver-
sidade e a amplitude do material cômi-
co em nossa literatura.

Os modernistas se caracteriza-
ram, entre outras questões, pelo hu-
mor? Oswald de Andrade seria um au-
tor que usou o humor em quase toda a 
sua obra? Com que finalidade?

Há muitos escritores modernis-
tas que, por meio da paródia, trabalha-
ram com elementos  do cômico. Oswald 
foi, sem dúvida, um autor que utilizou 
do humor em sua obra com diversas fi-
nalidades. Penso que uma delas é a crí-
tica social e política, mas há também 
a construção de uma proposta estética 
baseada na releitura da história da li-
teratura e da história do Brasil, o que 
motivou várias paródias de sua “Poesia 
Pau-Brasil”. Em 1911, ele fundou um 
periódico literário, político e de humor, 

Ariano Suassuna faz 
críticas sociais.

A ironia é a marca 
registrada de Machado 
de Assis.
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chamado O Pirralho, com a intenção de 
repensar a arte brasileira. Veja que isso 
ocorreu antes da Semana de 1922. Pa-
rece ser um dos sinais de que a poética 
oswaldiana se vincula ao humor desde 
o início. Mas não é só Oswald que usa 
de humor, entre os modernistas. Penso 
que é necessário destacar, Macunaíma, 
de Mário de Andrade, que leva o leitor 
ao riso e essa é uma estratégia que po-
tencializa a crítica. O capítulo chamado 
“Carta para as icamiabas” é uma deli-
ciosa paródia da carta de Caminha. Eu 
diria que o humor dos modernistas era 
uma espécie de humor sério, não vincu-
lado ao entretenimento, mas um recur-
so para viabilizar uma proposta literária 
engajada, um meio de repensar aspectos 
estéticos e éticos da literatura brasileira, 
no início do século XX.

Entre os contemporâneos, os 
mais recentes, os autores do século 21, 
há humor? 

A obra de Luis Fernando Veris-
simo é um caso de escritor contemporâ-
neo reconhecido por sua veia humorísti-
ca. Há alguns escritores mais novos que 
também trabalham nessa linha. Lembro 
de duas escritoras que trabalham numa 
linha de um humor inteligente, crítico 
e por vezes mordaz: as poetas Ana Eli-
sa Ribeiro, mineira, e Angélica Freitas, 
gaúcha. Elas não fazem um humor para 
o riso fácil, mas certamente escrevem 
com uma veia irônica muito relevante.

Entre os contemporâneos, os 
jovens autores brasileiros, há pou-
ca presença de humor nas obras. En-
contramos em livros recentes dramas 
pessoais, recriações de violência urba-
na, dilemas, naufrágios em sua maio-
ria representados em textos nada leves. 
Não seria possível usar o humor para 
tratar de assuntos densos?

Se pensarmos o humor apenas 
como um texto que provoca o riso fá-
cil, e que é feito para entretenimento, 
talvez haja poucos, mas o humor inte-
ligente, como disse antes, penso que há 
vários escritores jovens que trabalham 
nessa linha, como as duas escritoras 
que antes mencionei. Então, pode-
mos dizer, mais uma vez, que o humor 
na literatura não está necessariamente 
nos textos fáceis e nem se pode dizer 
que textos densos, com “dramas pes-
soais” ou “recriações de violência urba-
na” não possam incluir passagens de al-
gum humor. Como já disse, a sátira é, 
por vezes, constituída por textos den-
sos. Veja o caso do conto “O alienis-
ta” , do Machado de Assis: é ao mesmo 
tempo denso, divertido, no qual reside 
uma profunda crítica  ao cientificismo. 
A ideia de que o humor é leve é, a meu 
ver, uma ideia equivocada. Há tipos de 
humor que são mais leves, mas há ou-
tros que são exigentes.

A universidade e a crítica respei-
tam obras com humor, valorizam e es-
tudam obras de e com humor?

Penso que a universidade estu-
da o que considera que tem qualidade, 
e nesse sentido, todos os autores aqui 
mencionados de um modo ou de ou-
tro foram estudados pela universidade 
em suas dimensões humorísticas. Não 
penso que a universidade considere o 
humor ou as obras cômicas como de 
segunda ou terceira categorias. O que 
há, e isso é preciso que seja lembra-
do, é que a universidade não se inves-
te na leitura das comédias comuns, li-
geiras, vamos dizer, o humor besteirol, 
esse provavelmente não fará parte do 
trabalho da crítica, mas com certeza 
a qualidade do humor dos escritores 
brasileiros tem sido estudada e reco-
nhecida pela crítica. 

Oswald de Andrade 
repensou o Brasil por 

meio do humor.

Gregório de Matos é o 
marco-zero do humor 
no Brasil.

Tomás Antônio Gonzaga, do século 
XVIII, prova que sempre houve 
humor na literatura brasileira.
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Ilustração: Renato Faccini
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MARIO PRATA

O Cândido me pede um texto de/ou so-
bre humor. 

Pensei em falar sobre o desprezo dos aca-
dêmicos (e os jurados de prêmios) em geral para 
com os escritores que trabalham com o humor. Fiz 
até algumas pesquisas entre os Nobel da Literatu-
ra e os Pullitzer americanos. Tirando o Dario Fo, 
o García Márquez e o Bernard Shaw, só sobram 
saramagos, sartres, pasternaks, graas e vargasllo-
sa depois de velho. Mesmo o Ernest que era mui-
to engraçadinho bebendo no bar, ficava seriíssimo 
em alto mar. Enfim, os intemeratos, empolados e 
glorificados como salvadores da pátria sem chu-
teira é que são considerados os grandes mestres 
da literatura. Desde aqueles gregos. Barão de Ita-
raré, Millôr Fernandes, Luis Fernando Verissimo 
não ganham prêmios nem no Brasil. São menos-
prezados pela academia, como se fácil fosse fazer 
humor. Nenhum deles esteve nas listas dos “vinte 
melhores escritores brasileiros do século XX”, que 
proliferaram no começo deste século.

Vou contar uma historinha despretensiosa 
que eu acho engraçada e envolve um grande po-
liglota acadêmico (e político) brasileiro, o dou-
tor Rui Barbosa, também conhecido como A 
Águia de Haia. Foi considerado agora em 2013, 
por uma pesquisa do jornal A Tarde, da Bahia, 
como o maior baiano de todos os tempos (não 
em tamanho, pois tinha um metro e cinquenta e 

oito e pesava 48 quilos), deixando para trás Jor-
ge Amado, ACM, Anísio Teixeira, Obina e ou-
tros menos votados. Mas trata-se, sem nenhuma 
dúvida, de um brasileiro importante não só na 
Bahia, como no Brasil (foi três vezes candida-
to à presidência da República). Polímata, tendo 
se destacado principalmente como jurista, políti-
co, diplomata, escritor, filólogo, tradutor, orador, 
ministro, embaixador, deputado, escritor e chato, 
só não foi jogador de futebol porque não tentou 
a ponta-direita do Vitória. E no exterior, abafou 
falando até em latim.

Foi na Holanda, em Haia, onde aconteceu 
o fato que passo a narrar que foi protagonizado 
por ele, o Rui, um dos fundadores da Academia 
Brasileira de Letras.

Quem me contou a história foi o escritor, 
jornalista e biógrafo Fernando Morais. E quem 
contou para ele foi o também jornalista e escri-
tor Moacir Werneck de Castro que, por sua vez, 
jurava ter ouvindo do próprio personagem do 
caso, o doutor Rui. Fiz um Google rápido e des-
cobri que quando Rui Barbosa morreu, aos 73 
anos, em 1929, o menino Moacir tinha oito anos. 
Como ambos moravam no Rio, sei lá, podiam ser 
amiguinhos. Deviam ter a mesma altura, quem 
sabe? Ou talvez o Rui contou para alguém que 
passou para o Moacir alguns anos depois.

Vamos lá. Todo mundo sabe que o Rui 
Barbosa chegou na IIª Conferência da Paz em 
Haia, em 1907, carteando marra. Na hora de fa-

zer o seu discurso, petulante, indagou:
— Em quem língua quereis que eu fale?
Pode?
Dizem que falou em latim e arrasou. De 

noite, o Czar Nicolau II, o último dos czares (pai 
da princesa Anastácia, lembra?) deu uma festa 
no consulado da Rússia. Nosso poliglota foi con-
vidado. Havia uma fila enorme de gente do mun-
do todo para cumprimentar o Nicolau. O sujei-
to chegava perto, um ajudante de ordem dizia o 
nome e o país do cidadão e Lalau falava na lín-
gua do elemento. O Rui Barbosa, que estava na 
fila, foi ficando impressionado com aquilo. O ho-
mem falava mais línguas do que ele? Impossível! 
Quando ele chegou, foi anunciado:

— Rui Barbosa, Brasil.
E o czar, em português:
— Como vai aquela terra maravilhosa? 

Copacabana continua linda? Como vai o presi-
dente Afonso Pena?

O nosso diplomata respondeu e se despe-
diram. Mas o Rui ficou invocado (gíria daquela 
década) com aquilo. Resolveu testar o czar. Deu 
a volta e pegou a fila de novo. Quando chegou, 
foi anunciado:

— Rui Barbosa, Brasil.
E ele perguntou ao czar:
— Nicolau, Nicolau, vamos comer mingau?
O russo apertou a mão dele e respondeu:
— Só se for de araruta, seu filho da puta!
(um de nós mentiu)

Um de nós está
mentindo Mario Prata é 

escritor, dramaturgo 
e jornalista. Autor, 
entre outros, de Sete 
de paus. Mora em 
Florianópolis (SC).
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Poemas escolhidos, de Gregório de Matos
Gregório de Matos e Guerra nasceu em Salvador, em 1633 (ou 1636, não há 

certeza) e morreu no Recife, em 1696. É considerado o mais importante poeta bar-
roco da América portuguesa. Advogado formado em Coimbra (Portugal), foi um 
poeta ativo e polêmico — ficou conhecido como o “Boca do Inferno”. Ele atacou 
verbalmente e satirizou sem piedade a sociedade no qual estava inserido. É apon-
tado por estudiosos como o marco-zero do humor da literatura brasileira. Em um 
de seus sonetos, escolhido ao acaso na antologia Poemas escolhidos (2010), é possível 
perceber o poder de fogo do poeta: “Se honesto sois, não sois homem,/ Impotente, 
se sois casto,/ Se não namorais, fanchono,/ Se o fazeis, sois estragado.”

Memórias póstumas de Brás Cubas, 
de Machado de Assis

Uma das mais bem acabadas peças de humor da literatura brasileira, Me-
mórias póstumas de Brás Cubas foi apresentado ao público pela primeira vez no for-
mato de folhetim, de março a dezembro de 1880, na Revista Brasileira; em 1881, o 
romance foi publicado no formato de livro pela Tipografia Nacional. O humor con-
duz toda a narrativa, em primeira pessoa, enunciada por um autor-defunto, o Brás 
Cubas: ou seja, quem narra já faleceu e, apesar disso, pretende realizar uma autobio-
grafia. Ao iniciar a narração, Brás Cubas dedica o que vai escrever aos vermes: “Ao 
verme que primeiro roeu as frias carnes do meu cadáver dedico com saudosa lem-
brança estas memórias póstumas”. Obra-prima, para ler, reler e rir, continuamente.

Serafim ponte grande, 
de Oswald de Andrade

Publicado em 1933, Serafim ponte grande é, ao lado de Memórias sentimentais 
de João Miramar, 1924, um romance de alta inventividade. A narrativa não tem ca-
pítulos, mas 203 fragmentos. Neles, é possível encontrar de tudo um pouco: perso-
nagens que aparecem e desaparecem sem explicação alguma, narração em primei-
ra e em terceira pessoa, cartas, diário de viagem, anotações íntimas, textos teatrais, 
poemas curtos, abaixo-assinados e um dicionário de bolso que vai até a letra L. Os 
personagens são hilários, como o traficante de cocaína Birimba e Pinto Calçudo, se-
cretário tão bajulador que, por incomodar Serafim — e ocupar muito espaço na nar-
rativa —, é expulso do romance, retornando mais tarde.  

ESTANTE HUMOR Alguma poesia, de Carlos 
Drummond de Andrade

Alguma poesia (1930), o primeiro livro de 
Carlos Drummond de Andrade (1902-1987), 
traz poemas que ficariam marcados na história 
da cultura brasileira, como “Poema de sete faces” 
(Quando eu nasci, um anjo torto/ desses que vi-
vem na sombra/ disse: Vai, Carlos! ser gauche na 
vida), “Infância” (E eu não sabia que minha histó-
ria/ era mais bonita que a de Robinson Crusoé.) e 
“No meio do caminho” (tinha uma pedra no meio 
do caminho). Os textos líricos revelam a lucidez 
do autor, a visão de mundo irônica — com senso 
de humor — e um domínio de linguagem que o 
credenciaria como um dos mais importantes po-
etas da língua portuguesa. Ele conseguiu até em 
textos breves, como “Cota zero”, revelar esse viés 
que faz rir e pensar: “Stop./ A vida parou/ ou foi 
o automóvel?”.

O óbvio ululante: 
primeiras confissões, de 
Nelson Rodrigues

Nelson Rodrigues (1912-1980) é sinônimo 
de excelência em dramaturgia e de genialidade no 
que diz respeito à crônica. Além dos enredos e per-
sonagens, esse pernambucano radicado no Rio de 
Janeiro foi autor de frases desconcertantes, e eter-
nas. Vale citar algumas, por exemplo: “Na vida, o 
importante é fracassar”,  “A Europa é uma burrice 
aparelhada de museus”, “Subdesenvolvimento não 
se improvisa. É obra de séculos”, “Todas as vaias 
são boas, inclusive as más” e “O dinheiro compra 
até amor sincero”. As crônicas de O óbvio ululante: 
primeiras confissões (1968) podem ser, aos que ainda 
não conhecem, porta de entrada para a obra dele. Já 
os leitores de Nelson, costumam repetir que nunca 
se cansam de reler esses textos sublimes, absoluta-
mente engraçados.
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Terra papagalli, de José 
Roberto Torero & 
Marcus Aurelius Pimenta

A história oficial é considerada verda-
de, apesar de que fatos que aconteceram há 100, 
200, 300 anos não podem ser realmente confir-
mados. Levando em conta esse pressuposto (de 
que nem tudo o que está escrito é verdade), José 
Roberto Torero e Marcus Aurelius Pimenta es-
creveram, a quatro mãos, um romance que apre-
senta, com deboche e humor, a história do desco-
brimento do Brasil. Publicado originalmente em 
1997, Terra papagalli é uma narração que provo-
ca, inclusive, crentes e devotos: “Senhor, penso 
que há certos dias em que Deus, aborrecido por 
ver as coisas sempre semelhantes e sem atribula-
ções, escolhe um dos pecadores e embaraça-lhe 
os fios do destino só para divertir-se e ter o que 
comentar com São Pedro”.

Diálogos impossíveis, de 
Luis Fernando Verissimo

Ele consegue olhar, e enxerga, graça em 
praticamente tudo: na ameaça de morte, no qua-
se apocalipse, nas limitações que a idade avança-
da impõe, em toda e qualquer adversidade. É um 
mestre do humor. Escreve em jornal há tempos 
e as suas crônicas estão presentes no imaginário 
do brasileiro contemporâneo. Vale ler qualquer 
livro de Luis Fernando Verissimo, por exemplo, 
Diálogos impossíveis (2012) — vencedor do Prê-
mio Jabuti 2013 de Melhor Livro do Ano de Fic-
ção. O professor da UFMG Jacyntho Lins Bran-
dão salienta que “Luis Fernando Veríssimo é hoje 
o autor mais importante no campo da literatu-
ra brasileira de humor”. Colegas de ofício, como 
José Roberto Torero, também destacam Verissi-
mo como um dos grandes nomes do humor da li-
teratura brasileira. 

Memórias de um sargento 
de milícias, de Manuel 
Antônio de Almeida.

Publicado originalmente no formato de fo-
lhetim, de 1852 a 1853, no Correio Mercantil do 
Rio de Janeiro, o romance apareceu em 1854; ao 
invés do nome do autor, estava escrito “Um bra-
sileiro”. Memórias de um sargento de milícias apre-
senta o percurso de Leonardo, malandro desde 
pequeno. Graças à intervenção de um padrinho, 
consegue driblar adversidades. Há um zigue-za-
gue de travessuras, molecagens e, por que não?, 
beatnikagens, apesar de a obra ter sido concebida 
muito tempo antes da criação do termo que defi-
niria uma geração norte-americana do século XX. 
Almeida conseguiu costurar um enredo a partir de 
uma visão cômica da vida, na qual o acaso é deter-
minante para quase tudo. Um marco do humor e 
da literatura brasileira.

Pornopopéia, de 
Reinaldo Moraes

Longa narrativa publicada em 2009, Porno-
popéia é um romance que, de acordo com a críti-
ca literária, dialoga com Memórias de um sargen-
to de milícias, de Manuel Antônio de Almeida. 
Além do mais, observa Jacyntho Lins Brandão, 
da UFMG, “a obra faz incursões intertextuais e, 
no fundo, não deixa de propor o que poderia ser 
uma epopeia brasileira para o século XXI (o herói 
tendo nascido em 1964).” Engraçado da primeira 
à última frase, o livro coloca em cena o anti-herói 
Zeca, ex-cineasta marginal que paga as contas a 
partir de roteiros para comerciais de marcas obs-
curas. De repente, é abduzido para dentro de uma 
rotina de sexo e drogas. Reinaldão, como o autor 
é conhecido, estreou na literatura com Tanto Faz 
(1981), obra endossada pela crítica, mas se consa-
grou com Pornopopéia.
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POEMAS | MÁRIO ALEX ROSA

Palavra menor

não tenho fé nenhuma.
Até tentei tê-la quando
por uma insignificância menor 
que seu tamanho um poema deu as caras, 
e achei que tinha a cara de Deus.
Era apenas um achado, mas achado assim 
é tão raro quanto a minha fé. 

Outro segredo

Tornar a palavra
segredo de algum lugar
não é uma má ideia.

Deixá-la em má companhia
não invalida a mentira
aqui devolvida.

Mas amar o perdido
foi uma solução
um tanto desenvolvida.

Tinha sentido
 
Era preciso alguma razão
quando naquela noite você
apenas contou algumas estrelas,
passou de uma caneta para um lápis
e escreveu: “elas não são suficientes
Para guardar o amor”.
As palavras já não tinham mais forças,
era apenas uma forma de relembrar
o verão quando caminhamos próximos ao mar,
atravessamos toda a tarde, todas as pedras,
para ouvir agora que aquele doce marulho
tinha sentido.

Ilustrações: Felipe Rodrigues
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Mário Alex Rosa é autor do 
livro de poesia Ouro Preto e 
dos infantis ABC Futebol Clube 
e outros poemas e Formigas. 
Os poemas publicados pelo 
Cândido pertencem ao livro 
inédito SEM ASA. O autor vive 
em Belo Horizonte (MG).

31 de Dezembro

Era para ser o último dia,
daqueles que a meteorologia
avisa que o dia será estável. 
Talvez algumas nuvens esparsas
podem cobrir algumas horas
do seu dia. Talvez.
Nada ainda é certo, muito menos
a fenda que separa a manhã da tarde
quando um vento frio já tinha soprado
todos os intervalos do amor.  

Consulta

A anestesia durou pouco,
a veia não está boa. Bate aqui.
Mais forte. Os olhos confundem
o perto e o distante. Deve ser miopia.
Não, doutor, a vista sempre foi boa,
mas de uns tempos pra cá deu pra reclamar
que tudo que chega perto do coração, é selvagem.

De uma coleção 

sempre utilizou as mãos para uso doméstico,
como para cortar carnes, recortar papéis,
apontar lápis até a sua última lasca.   
Ultimamente tem sacrificado sua coleção
de lápis de cor com o velho estilete, ainda preciso
para cortes finos. 
Os velhos hábitos renderam muitos desastres,
um deles o fez enxergar que o começo
não tem fim, e pôs fim. 
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Literatura 
para ver

A fotógrafa Maureen Bisilliat buscou em 
autores nacionais a união entre imagem e 
palavra. Imagem do livro Chorinho doce, 
com poemas de Adélia Prado.

Maurren Bisiliat/ Acervo Instituto Moreira SallesMaureen Bisilliat/ Acervo Instituto Moreira Salles
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Obras que unem literatura e 
fotografia redefinem os limites 
entre imagem e palavra
THAÍS REIS OLIVEIRA

E
m seu clássico Sobre fotografia 
(2004), a ensaísta Susan Sontag 
diz que o registro em imagens é a 
arte mais próxima da poesia, pois as 

duas oferecem uma visão renovada sobre 
a realidade. Essa ligação também está no 
cerne etimológico da palavra fotografia, 
que significa “escrever com a luz”. 

Embora foto e texto pareçam 
formas opostas de expressão, as duas ar-
tes se relacionam desde o surgimento da 
fotografia, criando diálogos entre reali-
dade e imaginação. “A fotografia hoje é 
muito popular, mas no século XIX, a li-
teratura era mais. Um exemplo são os 
folhetins, que mais tarde, com a popu-
larização da fotografia, foram substitu-
ídos pelas fotonovelas”, explica a cura-
dora Rosely Nakagawa.

No Brasil, a união mais frutífe-
ra entre fotografia e literatura está na 
obra da fotógrafa Maureen Bisilliat. 
O trabalho da artista inglesa, radicada 
em São Paulo desde os anos 1960, traz 
para o plano das imagens sensações e 
cenários experimentados pelos leitores 
de obras literárias.  

A relação entre Maureen e a lite-
ratura começou quando, recém-chega-
da ao Brasil, conheceu, por meio de um 
amigo, Grande sertão: Veredas, de Gui-
marães Rosa. “Fui instigada a verificar 
a conexão entre o mundo ‘real’ do es-
critor e o seu mundo criado, saindo pe-
las terras do sertão”, conta. Rapidamen-
te, o contato entre a fotógrafa e o autor 
se tornou pessoal, “tratada com a deli-

cadeza daquele que sabe, sem a neces-
sidade de provar, pude desenvolver uma 
ideia de roteiro para minhas idas minei-
ras, cujos resultados eu logo levaria para 
avaliação de seu interesse e apreciação”. 
A recomposição da linguagem rosiana 
em fotografias deu origem ao livro A 
João Guimarães Rosa (1966).

A publicação marcou o início do 
projeto que Maureen chamou de “Equi-
valências Fotográficas”. A artista buscou 
nas obras de autores que, segundo ela, “re-
velam, em profundidade, facetas de uma 
realidade social e cultural deste país” a 
união entre a palavra e a imagem. Entre os 
livros lançados pela fotógrafa estão Sertão, 
luz e trevas (1983), inspirado no clássico 
de Euclides da Cunha, O cão sem plumas 
(1984), baseado no poema homônimo de 
João Cabral de Melo Neto sobre o Rio 
Capibaribe e Bahia amada, Amado (1996), 
com seleção de textos de Jorge Amado. O 
acervo da fotógrafa, com mais de 16 mil 
imagens, foi incorporado em 2003 à cole-
ção do Instituto Moreira Salles.

O IMS é responsável também 
por outro importante trabalho que re-
laciona texto e imagem, os Cadernos de 
literatura brasileira, publicados desde 
1996. Cada edição, dedicada a um gran-
de autor brasileiro, traz um ensaio foto-
gráfico, que se concentra em mapear a 
região geográfica que serviu de inspira-
ção à criação literária do escritor. 

Para Edu Simões, que assina os 
ensaios fotográficos dos Cadernos, se 
aprofundar na obra do autor é funda-
mental para desbravar a geografia pes-
soal dele. “Desde os primeiros ensaios, 
sempre procurei conhecer cada autor, 
ler seus livros, para então incorporar 
minha visão sobre a obra nos ensaios”, 
diz o fotógrafo, que registrou em ima-
gens o universo de escritores como Ra-
duan Nassar, Ariano Suassuna, Hilda 
Hilst e Clarice Lispector.

O universo poético de João Cabral de Melo Neto também foi transcrito em imagens por Bisilliat.

Fotografia do livro A João Guimarães Rosa, obra que marca o início do diálogo entre Maureen Bisilliat e a literatura

Os cadernos de 
literatura brasileira 
traziam em cada 
edição um ensaio 
fotográfico que explora 
a região geográfica que 
serviu de inspiração à 
criação literária de um 
determinado escritor. 

Maureen Bisilliat/ Acervo Instituto Moreira Salles

Maureen Bisilliat/ Acervo Instituto Moreira Salles
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Olhar local
No Paraná, dois dos autores mais 

importantes do Estado estiveram en-
volvidos em projetos em que o texto 
dialoga com a imagem: Dalton Trevi-
san e Paulo Leminski.

Logo após a lançamento da longa 
narrativa em prosa de Catatau (1975), 
Paulo Leminski uniu sua poética à bus-
ca do fotógrafo carioca Jack Pires por 
flagrantes do cotidiano da capital pa-
ranaense. O flerte entre os instantâne-
os de Pires e a poesia de Leminski de-
ram origem a Quarenta clics em Curitiba. 
Já na introdução, o poeta observa: “Ne-
nhum texto foi escrito para uma foto. 
Foi buscada a relação/contradição tex-
to/foto. Os poemas estavam prontos já”. 
O livro foi lançado em 1976 e reeditado 
nos anos 1990 pela Secretaria de Esta-
do da Cultura (SEEC).

O fotógrafo curitibano Nego 
Miranda publicou em 2010 A eterna 
solidão do vampiro, baseado na obra de 
Dalton Trevisan. Após seis meses de 
tentativas, conseguiu a autorização do 
contista, conhecido por sua reclusão 
e aversão a fotografias. O livro revisi-
ta os lugares percorridos pelo autor e 
seus personagens na Curitiba sombria 
criada por ele em obras como O vam-
piro de Curitiba, A polaquinha e O ma-
níaco do olho verde.

A cidade de São Paulo foi fonte 
de inspiração de Paranóia (1963), obra 
do escritor Roberto Piva e do artista 
plástico Wesley Duke Lee. A parceria 
fotógrafo-poeta se debruça sobre a capi-
tal paulista, no que o autor definiu como 
“uma visão alucinatória de São Paulo”.

 
O escritor-fotógrafo
Alguns autores foram além no 

diálogo com a imagem. O inglês Lewis 
Caroll é o exemplo mais célebre de es-

Fotografia que faz 
parte da série Ao vento, 

inspirada na obra do 
poeta matogrossense 

Manoel de Barros.

Adriana Lafer Rosset
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critor que enveredou pelos caminhos 
da fotografia. Em uma época em que  
fotografar significava passar horas em 
frente à câmera, o autor se especializou 
em retratos, sobretudo de crianças. Em 
sua coleção, há uma série de retratos da 
menina Alice Liddell, que o inspirou a 
escrever o clássico infantojuvenil Alice 
no país das maravilhas.

Um dos romances-chave do 
surrealismo, Nadja (1928), de Andre 
Breton, é um bom exemplo de como 
o uso de imagens pode expandir as 
possibilidades da narrativa em texto. 
O livro, uma narrativa fantasiosa e in-
trincada que relata a busca do autor 
pela personagem-título, é repleto de 
fotografias, que criam uma sensação 
de realidade em meio à prosa deliran-
te de Breton. 

Embora seja mais conheci-
do pela literatura, Mário de Andra-
de também era um entusiasta da foto-
grafia. O autor de Pauliceia desvairada 
(1922) usava os instantâneos como 
registro de suas viagens pelo Brasil, 
usando-os como instrumento de pes-
quisa antropológica. Em sua disser-
tação O fotógrafo Mário de Andrade 
(1993), o pesquisador Amarildo Car-
nicel ressalta a importância da foto-
grafia na construção temática da obra 
do autor, que deixou um arquivo com 
cerca de 2.500 imagens: “Por trás des-
se olho ‘etnográfico’ está um intelec-
tual consciente da realidade brasileira, 
um indivíduo simples que se emociona 
com o cotidiano do povo nordestino.” 

Diálogos possíveis
“O curador tem o papel de ins-

tigar em torno do trabalho do artista 
todo o potencial que ele tem”, afirma 
Rosely Nakagawa, uma das maiores 
especialistas em fotografia de arte no 

Em A eterna solidão do 
Vampiro, Nego Miranda sai 
em busca da Curitiba sombria 
de Dalton Trevisan.

Nego Miranda
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Fotógrafo-
escritor
Existe também o caso inverso, 
do fotógrafo que exercita 
o lado jornalista e escritor. 
Tido como um dos maiores 
fotógrafos do século XX, o 
húngaro Gyula Halász, mais 
conhecido como Brassaï, é 
autor de dois importantes 
registros no campo das artes 
visuais e da literatura.
Em Proust e a fotografia 
(2005), Brassaï se dedicou 
a pesquisar a a fotografia 
na obra de Marcel Proust, 
remontando as influências 
fotográficas na vida e na 
obra do autor — Proust 
era apaixonado por álbuns 
de família, os quais pedia 
emprestados aos amigos “para 
se divertir” —, em especial 
no clássico Em busca do 
tempo perdido (1913). Brassaï 
também publicou Conversas 
com Picasso (2000), sobre a 
época em que se tornou amigo 
do pintor Pablo Picasso, no 
auge da Segunda Guerra  
Mundial. O livro traz diálogos 
e fotografias do círculo 
intelectual de Picasso,  que 
inclui escritores como André 
Malraux, Jacques Prévert, 
Henry Miller, Albert Camus 
e outros.  

Brasil. Essa busca pode culminar na 
aproximação entre o olhar autoral do 
fotógrafo e obras da literatura mundial, 
como comprova o trabalho da curado-
ra. Em mais de 30 anos de carreira, Ro-
sely foi responsável por possibilitar a 
interlocução entre foto e literatura em 
diversos livros e exposições.

Foi o caso de Adriana Lafer 
Rosset, fotógrafa paulistana autora de 
Ao vento, uma série de fotografias ins-
piradas pelo poema “Vento”, de Ma-
noel de Barros. “Ao conhecer este en-
saio, imediatamente o relacionei com 
Manoel de Barros pela identificação 
de ambos com seus mundos conser-
vados na poética da infância e da na-
tureza”, conta Rosely. Outros fotó-
grafos tiveram suas obras conectadas 
ao mundo da literatura com o auxílio 
dela, como o cearense Tiago Santa-
na, autor (em parceria com o jornalis-
ta Audálio Dantas) de O chão de Gra-
ciliano (2006), que registra a região de 
nascimento e criação literária do autor 
de São Bernardo.

As possibilidades no diálogo en-
tre fotografia e literatura parecem lon-
ge de se esgotar. Maureen Bisilliat é 
categórica ao situar a importância do 
diálogo entre texto e imagem na atu-
alidade, “seria talvez uma maneira de 
interessar uma geração visualmente 
alerta ao silêncio e concentração da pa-
lavra escrita”, diz.

Para Adriana Lafer Rosset, o ins-
tante da fotografia e a reflexão da lite-
ratura sempre se relacionam de for-
ma complementar, trazendo múltiplas 
perspectivas da criatividade: “Em certos 
autores, as palavras tem tanta força de 
imagem que os lemos como se estivés-
semos diante de verdadeiras fotografias. 
E o que é melhor, de infinitas possibili-
dades de imagens, uma vez que a ima-
ginação é infinita”. 

Nos anos 70, Paulo Leminski e o fotógrafo Jack 
Pires lançaram Quarenta Clics em Curitiba, com 
fotos e poemas sobre a capital paranaense.

A menina Alice Liddell, que inspirou 
Lewis Caroll a escrever Alice no país das 
maravilhas, em foto tirada pelo autor.

Jack Pires

Lewis Caroll
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Ilustração: Lalan Bessoni

POEMA | VERONICA STIGGER

Pré-Histórias, 3

Estava fazendo pão de linguiça
com meu vestido azul marinho
que resistiu bravamente à chuva
de ontem no final da tarde.

Adoro festas de pato
na avenida São Luís.
Não sei da Paula Rego.
Estará na mesa? 

Cordeiro com hortelã fica
muito bom sobre Lygia Pape.
E ainda comemos uma bela
picanha de R$ 400.

Aquela moça, toda vez que saía
no horário do atirador, falava 
para mim o que a minha irmã 
sempre me dizia: Veronica, tu pensas?

Acabei de bermuda 
e sobrenome 
aos 71 anos.
Aliás, estou no forno.

Veronica Stigger nasceu em Porto Alegre em 1973. 
É escritora, crítica de arte e professora universitária. 
Entre seus livros publicados, estão Delírio de Damasco, 
Os anões e Opisanie  ́swiata — vencedor do Prêmio 
de melhor romance de 2013 da Fundação Biblioteca 
Nacional. Desde 2001, vive em São Paulo (SP).
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Ilustração: Diogo SallesRETRATO DE UM ARTISTA | LUIS FERNANDO VERISSIMO

Luis Fernando Verissimo nasceu em 26 de 
setembro de 1936, em Porto Alegre (RS). Filho 
do também escritor Erico Verissimo, iniciou seus 
estudos no Instituto Porto Alegre, e passou por 
escolas nos Estados Unidos quando seu pai 
lecionou em uma universidade da Califórnia. 
Voltou a morar nos EUA quando tinha 16 anos, 
tendo cursado a Roosevelt High School, de 
Washington, onde também estudou música. 

Verissimo tem uma carreira longínqua como 
jornalista. Começou no jornal Zero Hora, em 
Porto Alegre, em fins dos anos 1960, onde 
trabalhou como copydesk e repórter de diversas 
editorias. Escritor prolífero, são de sua autoria, 
dentre outros, O popular, A grande mulher 
nua, O jardim do diabo, O analista de Bagé e 
Os espiões. Suas crônicas são publicadas em 
diversos jornais do país. 

Diogo Salles é cartunista, 
designer e escritor. Foi chargista 
do Jornal da Tarde e colaborador 
do Caderno 2, do jornal O Estado 
de São Paulo, escrevendo sobre 
música. Vive em São Paulo (SP). 




