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Fina Os melhores livros lidos em 
2020 

carta ao leitor  
Dezembro chegou. No mês que antecede um 

novo ano, é bem-vinda uma pausa, desta, 

recomenda-se começar novas histórias. Da vida 

mundana à literatura, quando falamos em 

histórias, cá, vertemos aos livros. Novas páginas, 

novas rumos, mesmo quando o assunto é 

releitura, convém voltar para exercitar um olhar 

diferente sobre algo escrito. Nesta edição especial 

da revista Fina, que estreou em novembro, 

reunimos todos os resenhistas da revista que, 

durante o ano, realizaram leituras atentas e, 

endossadas nessa reunião, chegam como 

sugestões aos leitores. 2020 foi um ano 

turbulento, editoras baixaram as portas, bem 

como as grandes redes de livrarias. Com pé no 

freio, produções foram reduzidas e, mesmo nas 

grandes editoras, passou-se a fazer livros sob 

demanda. Nos meses de pico da pandemia, 

livreiros, autores e leitores precisaram reunir 

esforços para salvar livros. Do caos também 

brotou esperança: as livrarias alternativas se 

mantiveram firmes, ganharam clientela, autores se 

engajaram em coletivos e coletâneas... deu certo!  

LIVROS APRESENTADOS NESTA EDIÇÃO  

Investigações. Novalis 

Quando o sangue sobre à cabeça  

Canções de atormentar  

O impostor  

Afetos ferozes  

Máquinas como eu  

A barata  

Três contos  

Segredos  

A origem dos outros  

Escritos corsários  

Fahrenheit 451  

Prazer em queimar 
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Giovana Proença  

 

Novalis, pseudônimo do poeta, autor e filósofo Georg 
Philipp Friedrich Freiherr von Hardenberg, é nome 
fundamental das raízes do Romantismo alemão. Embora 
ofuscado por seus contemporâneos, detém ideias capitais 
dentro da esfera do pensamento, principalmente acerca da 
linguagem, que para ele, é um organismo vivo e a captação 
de sua essência constituiria o verdadeiro gênio poético. Em 
seu livro de poemas, Investigações. Novalis, Gonçalo M. 
Tavares desvenda o romântico alemão em um diálogo que 
oscila entre a proximidade e distanciamento. Conceituado 
em Portugal, Gonçalo M. Tavares recebeu as maiores 
honrarias em literatura portuguesa, tendo sua obra traduzida 
em vários países. Investigações. Novalis foi um dos 
primeiros livros do autor, nascido em Luanda. Publicado 
pela primeira vez em 2002, Investigações. Novalis chega ao 
Brasil pela primeira vez pela Edições Chão de Feira. Com 
toques do misticismo de Novalis, Tavares desdobra a 
aproximação com a filosofia, semelhante à do alemão, 
transitando entre temas como o homem, Deus, a natureza e 
a poesia. A fusão entre poesia e filosofia é potencializada 
pela liberdade poética. Tavares constrói imagens edificadas 
na investigação do espírito humano, abusando da liberdade 
da linguagem e redefinindo lugares comuns. A escolha 
editorial por manter a grafia lusófona não compromete a 
fluidez da leitura dos desconcertantes versos do escritor 
angolano. Gonçalo M. Tavares presenteia a literatura em 
língua portuguesa com uma inovação na sintaxe ao lapidar 
natureza e homem, atados pela força do tempo. “O Morto 
é contemporâneo do Futuro, parece-me a evidência”, a 
força da expressão fecha o primeiro poema do livro. Em 
outra conclusão, o escritor sintetiza Investigações. Novalis, 
“O FIM está sempre suspenso”. 

 

O homem é a semente poética de Gonçalo M. Tavares. 

Somos todos sua matéria universal; corpo e alma 

pairando sobre o livro. Ele sabe os limites da 

investigação: “SIM, a Sabedoria/ Mas primeiro respeitar 

o Mistério.”, o poeta define o místico. Deus flutua pelos 

versos ao lado da filosofia, proeza literária do escritor que 

deixaria os pré-socráticos ensurdecidos em seus esforços 

de rompimento com o mythos em benefício da razão. 

Tavares é mestre em compor contradições, lança ao leitor 

poemas condensados, próximos ao silogismo filosófico. 

 

 

Todo futuro é perfeito 

 

Toda a perfeição é FUTURA 

 

(deus é FUTURO.) 

 

Hoje não. 

Gonçalo M. Tavares se apropria de termos da filosofia 

em seu Investigações. Novalis, abusa da condensação de 

poemas, em diálogo não apenas com Novalis e o 

Romantismo, mas com a vasta tradição filosófica. O 

poeta usa da liberdade da linguagem ao agregar à poética 

uma redefinição a partir das oposições que colidem 

milimetricamente no livro. Ele provoca acidentes entre o 

logos e o pathos, e surpreende com o resultado positivo. 

Pensar e sentir são desconstruídos em nova combinação, 

entregando uma investigação emotiva. A chegada do 

livro ao círculo literário brasileiro permite ao leitor do 

país a oportunidade de contato com a premiada literatura 

do autor angolano. Tavares atinge o objetivo que crava 

poeticamente “Da Linguagem/ Apenas o que Novalis 

queria da palavra: “atingir diversas ideias com um só 

golpe”. 

Não pensar no amor porque o amor não se pensa. 

Pensar no amor ou é: não pensar, ou é: não - amor. 

Investigações. Novalis. Gonçalo M. Tavares/Chão 

de Feira/2020 
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Conceituado em Portugal, Gonçalo M. 

Tavares mescla poesia e filosofia em 

'Investigações. Novalis' 
salve, Novalis  

reprodução 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rafaela Mancini  

Não é somente o sangue que sobe à cabeça ao ler o 
livro de Anna Muylaert (foto). A escritora, 
formada na Escola de Cinema da Universidade de 
São Paulo, da ECA USP, arremata seis contos 
empolgantes, capazes de trazer diversas reflexões 
conflituosas à tona. Desde o prefácio do livro, se 
sabe que ele foi escrito como tentativa de estimular 
a imaginação para um suposto filme, que, 
inesperadamente acabou se tornando uma 
descoberta literária tremenda. Assim, Quando o 
sangue sobe à cabeça carrega uma linguagem viva e 
extremamente dinâmica ao tratar das 
dramaticidades do cotidiano pós-moderno. É 
possível visualizar as tramas envolventes durante a 
leitura, como se as cenas ocorressem bem diante do 
leitor. Os temas rotineiros aproximam os 
espectadores ainda mais das narrativas. Em um 
cenário majoritariamente paulista, também 
transitando entre um condomínio do Rio de 
Janeiro, as histórias relatam acontecimentos típicos 
da vida urbana, como as relações familiares, um 
encontro com os amigos no próprio apartamento, 
o trabalho doméstico, ou até mesmo uma sessão de 
depilação. 

 

tragicomédias paulistanas 

 

A partir de diálogos rápidos, o livro, repleto de um humor 
ácido, aborda questões de gênero com muita peculiaridade, 
como noções de feminilidade e masculinidade se 
desdobram na sociedade atual. Assim, aqueles que lerem a 
obra se identificarão pelo menos com uma das 
personagens carismáticas de cada conto, ou se 
reconhecerão em alguma característica delas presente em 
próprias vidas. Tópicos diretamente atribuídos ao gênero 
feminino ganham dimensões reflexivas uma vez que as 
protagonistas têm que lidar com suas sexualidades, com os 
problemas em seus casamentos e o com o angustiante 
autoconhecimento. Entram em conflito, portanto, os 
padrões de beleza com a gravidez; a estética com o 
conforto e a saúde corpórea; e a velhice versus a juventude, 
colocando as mulheres em disputas entre si e em busca 
pela perfeição feminina, longe de ser alcançada. Diversas 
são as problemáticas “femininas”, que então passam 
desapercebidas ou são “naturalizadas” na cultura brasileira, 
afloram explicitamente por meio de humor trágico. O 
apartamento, com o trabalho doméstico, e o salão de 
beleza, por exemplo, se fazem cenários de abusos e 
violências, chocando o leitor com a realidade da imposição 
de gênero e da desigualdade social. A autora não poupa 
reviravoltas e finais surpreendentes. Além disso, os títulos 
ganham duplo sentido duplo, logo ao fim das leituras. As 
expressões populares e os ditos do povo (remetendo-se 
mais uma vez à esfera do cotidiano) brincam com os 
“disfarces” da violência. A graça vista na infância, como 
em “A origem dos bebês segundo Kiki Calvacanti”, 
terceiro conto do livro, serve de ponto de partida para o 
debate de tabus e ocasiões polêmicas para aquilo que se é 
aceito como “correto” e “normal” na sociedade. É 
possível, portanto, carregar consigo relatos próprios após 
a leitura de Quando o sangue sobe à cabeça. Com esta 
linguagem e estrutura textual bem acessíveis, além de 
personagens em explosões íntimas, observa-se uma série 
de comportamentos não correspondentes com aquilo que 
se é atribuído ao gênero feminino, seguindo as 
personagens por caminhos opostos às implantações 
tradicionais e levando as narrativas a lugares e soluções 
inesperadas. Através dessa leitura, as fugas impulsivas das 
curvas fazem com que subam à cabeça do leitor não só o 
espanto e a indignação. Além da fervura do temperamento 
e da comédia, sobem também, os questionamentos e os 
ensinamentos sociais, transpostos de maneira eficiente 
para uma reflexão profunda sobre as problemáticas dos 
gêneros na sociedade. 

Quando o sangue sobre à cabeça. Anna 

Muylaert/Lote 42/2020 
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Matheus Lopes Quirino  

Christopher Isherwood foi um dos grandes 
escritores gays do século XX. Autor de obras 
antológicas, como O Memorial, de 1937, e Adeus 
a Berlim, de 1939, que inspirou o Cabaret de Bob 
Fosse, filme estrelado por Liza Minelli como 
Sally Bowles, Isherwood não se acovardou, 
mesmo sob o peso da pena numa época de 
regimes autoritários – o autor viu de perto a 
ascensão do nazismo. Abertamente 
homossexual, Christopher é contemporâneo de 
uma boa safra de escritores ingleses libertários, 
como W.H Auden e Stephen Spender (que 
namorou o pintor Lucien Freud). Autor de prosa 
cristalina, Isherwood discorreu sobre a queda de 
um paraíso perdido que era a República de 
Weimar, como seu contemporâneo Spender, em 
seu Magnum Opus O Templo, recentemente 
reeditado pela editora 34. Nascido em 1904, o 
poeta completaria 100 anos em 2024, mas ele 
morreu em 1986. 

 

Escritor multiplataforma, tendo inspirado releituras em 

séries, peças e filmes, mesmo no exterior, onde suas obras 

têm boa procura, pouco se discorre sobre a figura do autor 

no Brasil – ao menos comercialmente. Com efemérides 

passadas em branco, os livros do escritor só foram editados 

na década de 1980 no País, Adeus a Berlim e Um Homem 

Só, que integraram o selo Circo de Letras, os dois foram 

adaptados para o cinema e teatro, além de Cabaret, Um 

Homem Só foi levado às telas por Tom Ford, em A Single 

Man, traduzido para o português como Direito de Amar. 

Tendo atravessado oito décadas de seu lançamento, Adeus 

a Berlim foi fonte que Bob Fosse recorreu para projetar em 

Minelli o sex-symbol que ela se tornou. Até então tida 

como “a filha de Judy Garland”, Liza Minelli roubou a cena 

e Michael York ficou ofuscado pela arrojada dançarina de 

cabaré. O papel lhe rendeu um Oscar de melhor atriz em 

1973. No livro de Isherwood, fica cravado o espírito 

cosmopolita da Berlim sacudida pela permissividade, 

transgressão, mas também pelo medo. 

 

adeus, Isherwood 

penteFino 

reprodução 

Christopher Isherwood e seu companheiro, o pintor Don Bachardy 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O medo é um pilar na obra do autor. 

Ele está representado na figura do 

nazista, mas também no pavor do 

conservadorismo sobre questões de 

gênero. A partir amor, Isherwood 

conduz seus protagonistas a zonas de 

desconforto, principalmente quando 

um deles é um alter ego seu, um 

inglesinho tímido, intelectual, curioso, 

de calças de brim 

A bem da verdade, o medo é um pilar na 
obra do autor. Ele está representado na 
figura do nazista, mas também no pavor do 
conservadorismo sobre questões de gênero; 
Sobretudo a partir amor, Isherwood conduz 
seus protagonistas a zonas de desconforto, 
principalmente quando um deles é um alter 
ego seu, um inglesinho tímido, intelectual, 
curioso, de calças de brim. Tendo 
embolsado o Oscar de melhor ator pelo 
Discurso do Rei, o britânico Colin Firth 
interpretou uma icônica personagem de 
Isherwood, o professor de literatura George 
Falconer, cujo filme estreou no Brasil há 
uma década, e também segue esquecido. No 
púlpito com seus alunos, ao falar sobre 
Admirável Mundo Novo, de Aldous 
Huxley, Falconer discursa sobre o medo, 
metaforizando sobre a pressão de conduta 
contra os homossexuais e criticando 
também a crise dos mísseis. Em A Single 
Man, Isherwood retrata este homem 
impávido, “extremamente inglês” (certinho, 
quase frígido), que sofre em silêncio a perda 
de seu companheiro em um acidente de 
carro. Na trama, George Falconer duela 
contra uma depressão e pensa várias vezes 
em puxar o gatilho contra si. Nos 
momentos de lucidez, as personagens 
arquitetadas por Isherwood ganham o vigor 
em cena ao interagir com o professor. 
Atores como Julianne Moore e o espanhol 
Jon Kortajarena contracenam com Firth e 
fazem jus ao legado do escritor britânico. 
Ford, que se consagrou como uma das 
vozes homossexuais mais expressivas do 
mundo, é um leitor assumido de Isherwood 
e considera as palavras do escritor 
indeléveis.Esgotados, livros de Christopher 
Isherwood podem ser encontrados no site 
Estante Virtual a preços salgados. Um 
exemplar de Adeus a Berlim, por exemplo, 
chega a custar R$ 189,00. Sem previsão para 
reedição no Brasil, exemplares em inglês em 
sebos e mercados de pulgas também são 
raros – e caros mesmo nos mercados 
clandestinos. O leitor que chegou a 
Isherwood não é de se desfazer fácil dele. 
Fica impressa uma marca fabulosa, 
inquietante, devidamente reconhecida com 
um lugar cativo em uma prateleira de 
primeira ordem. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Giovana Proença  

A poesia de Angélica Freitas é uma sonora contestação em 
versos. Autora de Rilke shake e do célebre Um útero é do 
tamanho de um punho, Angélica repete o caráter 
questionador de suas obras em Canções de atormentar, novo 
livro lançado pela Companhia das Letras. Transitando 
entre o privado e o público, Angélica compõe um 
caleidoscópio temático: as origens e a infância no Sul, a 
política em tempos de barbárie, as referências animalescas 
e a relação com o feminino – aproximando-se da fórmula 
de Um útero é do tamanho de um punho.  O olhar 
aguçado de um eu-lírico, essencialmente feminino, 
atravessa as matérias poéticas múltiplas de Canções de 
atormentar.   Poema de abertura do livro, “laranjal” resvala 
nas origens, na ancestralidade e na infância, de modo que 
a primazia do poema não é apenas sequencial dentro da 
estrutura poética, mas também em questões da tenra 
vivência. Na rememoração do pé de araçá - do tupi, 
“planta que tem olhos”, significativa é a etimologia do 
termo, uma vez que as lembranças são construídas em 
imagens vívidas que remetem a uma observação atenta. O 
movimento de construção e desconstrução, na edificação 
da casa e nas mortes dos entes, se assemelham aos ecos 
dos versos de infância de Manuel Bandeira.  A 
desconstrução da linguagem, com experimentações líricas 
de sonoridade e sentido – pois som e significado estão 
intrinsecamente ligados na poética de Angélica Freitas – 
como a manipulação de vogais, o uso de línguas 
estrangeiras e as assonâncias, em brincadeiras rítmicas; nos 
remetem à linguagem e ao lirismo   característica dos 
primeiros poetas modernistas: som e verso traduzem as 
ironias e ambiguidades da poeta, com doses do elemento 
magistral, o humor ferino. 

 

Um verdadeiro desfile animalesco arrebata as páginas de 
Canções de atormentar. O safári poético traduz a força 
dos versos contestadores de Angélica Freitas. Ferina, 
ácida e incisiva; o eu lírico feminino destila palavras de 
caça às contradições de nosso tempo. A animalização se 
faz presente no teor político dos poemas, no 
questionamento da nação em conflito. “porto alegre, 
2016” dosa a violência assistida na TV e a violência que 
escorre próxima. Os valores não fogem à crítica da poeta, 
o ato de estar parada é repreendido pelo capitalismo em 
“algum café em rosário”. Tempo é dinheiro, parece negar 
Angélica. A relação com o feminino, mote de Um útero é 
do tamanho de um punho, é assinalado em Canções de 
atormentar,  em ataque direto às opressões. A poeta se 
apropria do termo ‘poetisa’, usado para diminuir as obras 
poéticas femininas, discute os padrões de beleza, as 
relações sexuais e homoafetivas; em poemas como “você 
não sabe o que é uma teta caída” e “a sônia,”. Além disso, 
em sua incursão poética Angélica Freitas homenageia Ana 
Cristina Cesar, e na série de poemas que nomeia o livro, 
em parceria com Juliana Perdigão, define a força na figura 
da sereia e suas canções de atormentar.  “Explicar o brasil 
a um extraterrestre:”, diz o verso inicial de “micro-ondas”. 
É o que Angélica Freitas potencializa como resposta na 
poética de Canções de atormentar. Os conflitos da 
política, ações animalizadas, o questionamento de valores 
dentro da sociedade de consumo, o papel feminino e suas 
opressões, as origens: nada escapa ao olhar atento de uma 
‘eu-poética’ ferina. Angélica Freitas dosa a sonoridade 
lírica expressiva e a ironia afiada. O resultado são poemas 
de atormentar a consciência, em meio aos nosso tempo - 
no mínimo - questionável. 

Canções de atormentar. Angélica Freitas/Cia. das 

Letras/2020 
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Laura Pilan  

Em “O Impostor”, romance de Edgard Telles Ribeiro, não 
há certezas. Aqui, a única máxima é a da não-linearidade – 
advertência que nos é dada, de modo muito sutil,através da 
epígrafe retirada de Murilo Mendes: “Que saudade do 
futuro”. Trata-se da apresentação de uma confusão entre 
as linhas temporais que nunca é abandonada ou esquecida, 
mas que se torna familiar. Acolhe-se a estranheza como faz 
o protagonista e, subitamente, o desvario transforma-se em 
um dos pontos mais interessantes e inovadores da obra, de 
modo que o conteúdo altera e reflete profundamente na 
forma. O personagem principal – que jamais é nomeado – 
apresenta sua ida à Nápoles como algo tão ordinário que 
nos obriga a questioná-lo sobre a relevância do relato. A 
complexidade da busca pelo Vesúvio está embaralhada 
entre as inúmeras perspectivas da realidade. As 
possibilidades do real são inúmeras e o narrador ocupa-se 
de negá-las e agarrá-las em igual proporção: ele não sabe 
quais de suas memórias são verídicas e nós também não. O 
protagonista é um tradutor e parte deste ofício consiste na 
adaptação e reconstrução de uma narrativa para outro 
código – trata-se da reescrita de uma realidade criada por 
um outro alguém. É utilizando-se dessas habilidades de 
criador que há o encadeamento de sonhos, pesadelos e 
lembranças do que ainda não aconteceu. Desta maneira, há 
um enredo que é, paradoxalmente, rico em suas lacunas e 
ausências. O que move a narrativa é a tentativa da 
descoberta. 

 

 

Nem o protagonista nem o leitor estão sozinhos no 
objetivo de desvendar as incógnitas: há diversas visitas a 
um psiquiatra – que produzem apenas mais perguntas – e, 
principalmente, conversas com Felipe – o jovem neto que 
é suficientemente curioso e ágil para levar as imprecisões e 
incertezas do avô a sério. Edgard Telles Ribeiro nos 
conduz pelo percurso tortuoso da investigação de um 
mistério – afinal, por que o tio-avô de nosso protagonista 
teria ido ao Vesúvio? O enigma culmina, inesperadamente, 
em questionamentos indecifráveis sobre a natureza do 
tempo. A dilatação deste elemento fundamental da 
narrativa obriga o leitor a esquecer de suas noções 
espaciais e cronológicas e, acima de tudo, a deixar para trás 
as convicções acerca do ser, estar e existir. Os conceitos 
são fluidos, flexíveis, interpelam-se e confundem-se, até 
que compreendemos as razões pelas quais o romance é 
denominado “O Impostor”. É possível que o maior 
desafio do romance seja àquele que o conteúdo inflige à 
forma, uma vez que exige que a palavra receba um 
tratamento especial para lidar com o peso – 
simultaneamente opressor e engrandecedor – da filosofia 
e das dúvidas existenciais que o romance contempla. 
Ultrapassar esse obstáculo é, acima de tudo, inspirador e 
revolucionário para a literatura contemporânea. O triunfo 
do autor é concretizado por uma comparação entre o 
primeiro e o último capítulo: Edgard Telles Ribeiro 
encerra a jornada de forma magistral e cria um enredo 
infinito – a história não deixa de crescer após o último 
ponto final e é justamente isso que a torna memorável. 

O impostor. E. Telles Ribeiro/Todavia/2020 
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Matheus Lopes Quirino  

‘Afetos Ferozes’ é um dos livros mais 

espirituosos que já li. No clássico 

memorialístico da escritora Vivian Gornick, 

autora ainda (infelizmente) desconhecida 

no Brasil, é possível assistir a um desenrolar 

fino do filme sobre a vida íntima da autora. 

Uma comédia da vida privada nada 

comedida, repleta de neuroses que habitam 

Gornick, sua mãe é também sua sombra. 

Elas perambulam por uma Nova York dos 

anos 1980 conversando sem parar, e 

queremos ouvir mais, mais e mais. Queria 

estar na cozinha do apartamento com as 

duas fofocando. Tomar um café da tarde no 

apartamento da First Avenue, enquanto 

capturo com os ouvidos um tom mais 

agudo de uma palavra como ‘adultério’. 

“Adultééééério”. Não se trata de uma 

simples menção, a entonação dá o ritmo do 

que estamos falando, da natureza do ato e 

de seus enredos e proporções. 

espinhos de afeto  

 

Mãe e filha são duas contadoras de história 

habilidosas. Trinta anos depois, direto da 

maior cidade da América do Sul, ouso me 

perguntar: Quem é Woody Allen perto de 

Vivian Gornick? Mãe e filha carregam 

consigo o espírito da cidade, percorrendo 

ruas e bairros que fazem parte do imaginário 

afetivo de quem conhece Nova York. Seja 

pelas vias de fato ou pelo cinema (e ninguém 

faz isso tão bem quanto Woody Allen), somos 

enfeitiçados pela persuasão daquelas duas. 

“Filha, li a sua resenha no Times, eles te 

pagaram?”; “Você acha que está dizendo uma 

coisa que eu não sei?”, “Acha que eu nasci 

ontem?”, “Isso é ridículo”, “Você vai ser 

alguém na vida!”, “Eu sou comunista e judia, 

já tenho coisas demais para me preocupar”, 

diz a mãe desafiando a filha, as duas se testam, 

se xingam, se odeiam e se amam ao mesmo 

tempo, são cão e gato, unha e carne, não se 

desgrudam. 

penteFino 
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Em seu apartamento, Vivian Gornick (foto) 



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nessa equação que balanceia bom humor, angústia, perdas e 
amores desenfreados, personagens secundárias não sobram 
entre os perrengues que cruzam o caminho das duas dos dois 
lados da Brooklyn Bridge. De judeus ortodoxos a vizinhas 
fuxiqueiras, de artistas excêntricos a Don Juans que passam 
vaselina nos bigodes, passando pelo antigo conhecido judeu e 
homossexual que fez plástica no nariz, à rameira da velha rua 
no Bronx, é impossível não gargalhar com a senhora de oitenta 
anos que é uma hipérbole de si, uma antítese ambulante que 
balanceia seus valores como uma rocambolesca atriz de stand-
up comedy. “Filha, ele é homossexual, como ele faz aquilo?”. E 
a filha responde: “Do mesmo jeito que você.”. São esses trunfos 
narrativos que tornam Afetos Ferozes uma leitura saborosa, 
digna de pipoca e poltrona. Durante o livro, a narração mistura 
os tempos da vida das duas. Da meninice curiosa, um salto, 
caímos na adultez com suas obrigações, sem perder a essência  
da criança aérea que era Gornick, quando vivia atrás de Nettie, 
a vizinha ruiva que fora casada com um marinheiro sensual, cuja 
precoce morte deixou desamparada. Receita para o martírio 
moderno, Gornick -- que é uma notória feminista, embora não 
comungue em nenhum grupo específico, segundo a autora -- 
empodera Nettie, uma mulher de personalidade, atitude e que 
não está nem aí para a língua ferina dos vizinhos do prédio. 
Nettie, a terceira personagem na ordem de importância destas 
memórias afetivas, é sinônimo de experiência para a jovem 
menina metida à contadora de história. Principalmente quando 
o assunto é sexo, ela está em idade de formação e corre ao 
apartamento de Nettie para experimentar um vestido 
provocante. “Sua mãe acha que eu sou uma puta”, diz a vizinha. 
A menina banca a diplomática, mas não toma as dores da mãe. 
Nettie marca a vida da pequena Gornick, dando-lhe preciosos 
conselhos amorosos e sobre a vida.  Do sofá do apartamento 
em Manhattan, a escritora vê sua vida passar como um sonho 
rebobinado, cujos negativos estão marcados por caneta 
vermelha, realçando momentos cruciais para sua formação 
como mulher. Ele relembra os amantes que marcaram épocas 
de romances tórridos ao casamento morno precoce, as 
ambições que teve, e remexe no passado da infância, enquanto 
vasculha no envelope de papel pardo as fotos antigas da mãe. 
Elas têm uma conversa franca, como tantas depois de um café 
ou um drink. Gornick explica essa faceta que é ser mãe, ao 
mesmo tempo em que a senhora diz a ela, recém-formada, o 
quanto está feliz por sua filha ser professora. Eis que ela nega, 
“Eu não vou ser professora…”. A mãe, ácida, responde: “Fez 
faculdade para quê?”. É claro, sua mãe é uma imigrante nascida 
no começo do século XX, é politicamente incorreta (o que a 
torna mais encantadora ainda) ao mesmo tempo que é 
moderníssima. “O que você diria, hoje, para o papai se ele não 
deixasse você trabalhar”, provoca a filha, “Diria a que ele que 
se foda”. As duas caem na risada enquanto preparam um café 
preto, devidamente observada e instruída pela mãe, a marca 
destes Afetos Ferozes é tanta ternura, assistimos à vida real 
brotar de uma pessoa comum, com tamanha aptidão para 
cativar os ouvidos de quem a escuta. Num dialeto simples, 
direto, cáustico, estereotipado, sim, politicamente incorreta, 
mas também feminista, como nossas mães. Nunca li algo tão 
verdadeiramente maternal. 

Afetos Ferozes. Vivian Gornick/Todavia/2019 
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André Cáceres  

Em A Criança no Tempo (1987), é o desaparecimento de 
um filho que altera o cotidiano de um casal; em O Inocente 
(1990), uma viagem a trabalho que serve como pontapé 
inicial para a vida amorosa de um jovem de poucas 
habilidades sociais; em Amor Sem Fim (1997) é o 
testemunho de uma morte que culmina no entrelaçamento 
obsessivo de duas pessoas; em Reparação (2001), um mal-
entendido põe em xeque a felicidade da irmã da 
protagonista, que se torna ficcionista como que para 
compensar seu próprio erro; em Sábado (2005), é a 
aleatoriedade de um acidente de carro que abre as portas 
para o caos na vida de um neurocirurgião; em Na Praia 
(2007), é uma noite de núpcias que envereda por caminhos 
trágicos e põe fim a um casamento ainda incipiente; enfim, 
seus principais livros trabalham de forma consistente com 
as consequências de um evento traumático. Nos últimos 
anos, porém, para o desdém da crítica mais sofisticada — 
o mais proeminente crítico literário vivo, o inglês James 
Wood, alterna elogios à potência de suas obras e críticas ao 
tom, em seus dizeres, manipulativo de sua ficção — e para 
o deleite dos leitores, McEwan vem experimentando cada 
vez mais com o elemento insólito em suas narrativas. Essa 
tendência já havia se manifestado antes, mas ficou clara em 
Solar (2010), em que, utilizando os elementos literários que 
desenvolvera em sua bem-sucedida carreira literária, 
McEwan tratou um tema pouco afeito à autoproclamada 
alta literatura: o aquecimento global. Assim como Cormac 
McCarthy fizera de modo mais acentuado poucos anos 
antes em A Estrada (2006), McEwan ousou usar um 
artifício proveniente da ficção científica para situar seu 
romance em um cenário de catástrofe — claro que de 
maneira muito menos pronunciada que, digamos, J.G. 
Ballard (O Mundo Submerso) ou Ignácio de Loyola 
Brandão (Não Verás País Nenhum) já haviam feito. Ainda 
assim, ele começou a unir dois extremos até então 
aparentemente irreconciliáveis na literatura. Seu salto foi 
ainda mais ousado em Enclausurado (2016), narrado do 
ponto de vista de um feto, quase um Brás Cubas às avessas 
— enquanto o anti-herói machadiano era um defunto 
autor, ou seja, estava para além da vida, o protagonista de 
McEwan era um autor ainda não nascido, antes da vida. 
Esse uso do elemento especulativo alcançou seu ápice em 
2019, com Máquinas Como Eu, que investe não apenas em 
um triângulo amoroso com um androide como um de seus 
vértices,  mas parte para uma reimaginação 
completa da história, com um cenário alternativo em que 
Alan Turing não cometeu suicídio e o desenvolvimento 

 

humano e tecnológico foi impactado para sempre — 
ambas as proposições, convenhamos, já estavam explícitas 
nas obras de Philip K. Dick cinco décadas antes, mas o 
autor de Androides Sonham com Ovelhas Elétricas? e O 
Homem do Castelo Alto não tinha uma sólida reputação 
literária a zelar, como McEwan. Máquinas como Eu se 
passa em 1982, em pleno regime Thatcher, durante a 
Guerra das Malvinas. Na vida real, Turing, o matemático 
fundador da computação moderna, foi perseguido pelo 
Estado britânico por sua orientação sexual, mesmo depois 
de ter sido um herói de guerra ao quebrar a criptografia das 
mensagens nazistas e ajudar a virar o jogo na Segunda 
Guerra Mundial. No livro de McEwan, sua sobrevida 
permitiu que os androides se desenvolvessem até se tornar 
praticamente indistinguíveis.  Como em outros livros de 
sua carreira, o trauma está na raiz do conflito de Máquinas 
como Eu. Charlie Friend compra o robô Adão com uma 
herança e logo se arrepende, pois o autômato passa a 
interferir em sua vida amorosa com a vizinha Miranda, não 
apenas o traindo com ela, mas também vazando os 
segredos do passado da moça para Charlie: ela teria 
cometido perjúrio para incriminar um rapaz como 
estuprador. A palavra “robô” vem de “robota”, “trabalho” 
em polonês. Foi cunhada por Josef Capek, irmão do 
escritor e dramaturgo tcheco Karel Capek, autor de A Fábrica 
de Robôs, peça teatral que empregou o vocábulo pela primeira 
vez. Em sua origem semântica, o “robô” é um escravo, e por 
isso grande parte da literatura em torno dessa temática 
abordou a questão da mecanização do trabalho. McEwan vai 
além, ousando restituir a humanidade em um androide e 
desafiando o leitor a buscar em si próprio o que há de 
humano. Na entrevista concedida por McEwan a este escriba, 
o colosso britânico chegou a dizer que se um robô for capaz 
de escrever um romance, devemos considerá-lo tão humano 
quanto nós. Sua busca de décadas pelos confins da 
subjetividade o levou a uma conclusão muito semelhante à 
de Turing (seu célebre teste de inteligências artificiais tem 
essa mesma premissa) e à da ciência moderna de uma forma 
geral.  Retomemos James Wood: em seu livro Como 
Funciona a Ficção, ele reflete que, “romances e contos 
obtêm sucesso ou fracasso de acordo com sua capacidade 
de representar, de modo afetivo e crível, o real 
funcionamento da mente humana à medida que ela interage 
com o mundo real”. Pois Ian McEwan, recombinando uma 
miríade de tradições literárias, dos cânones às brochuras, 
reafirma a cada obra sua ousadia para investigar a mente 
humana a partir de seus traumas, analisando não apenas 
seus limites, mas sim sua natureza. 
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Giovana Proença  

“Era uma aspiração religiosa abençoada pela esperança, 
era o Santo Graal da ciência. Nossas ambições eram tão 
sublimes quanto mesquinhas — a realização de um mito 
da criação, um monstruoso ato de amor-próprio”. A 
proposição à moda Franksteiniana de Mary Shelley é 
usada na abertura da narrativa de Charlie, narrador e 
protagonista de Máquinas Como Eu. Publicado em 2019, 
o romance de Ian McEwan aborda aspectos já 
conhecidos da obra do autor britânico, a complexidade 
de relações que fogem da via comum e se aprofundam 
no enredamento de conflitos éticos. A trama de 
Máquinas Como Eu transcorre em uma realidade 
alternativa. No contexto londrino do início da década de 
1980, Margareth Tatcher é destituída no posto de 
primeira-ministra, aspirado pela esquerda. Para além, 
McEwan lança mão de não apenas manter Alan Turing, 
principal expoente da ciência da computação, vivo, mas 
também torná-lo idolatrado, recurso similar à adoração 
por Henry Ford em Admirável Mundo Novo, de Huxley. 
Nessa conjuntura paralela, Charlie adquire por oitenta e 
seis mil libras o grande resultado dos avanços 
tecnológicos do século XX: um exemplar do primeiro 
protótipo viável de ser humano artificial, Adão — 
nomeado em termos da aspiração de equalizar a nova 
experiência do mito do Criacionismo. 

A relação com a tecnologia e as implicações dos limites 

entre o humano e o não humano são temas recorrentes 

no imaginário e no catálogo da cultura pop. No cinema, 

o filme Her,  com indicado a cinco Oscars em 2014, trata 

da relação pessoal entre um homem solitário e um 

programa operacional de voz feminina. Uma das grandes 

tramas de Máquinas como Eu surge porque Charlie não 

é um homem tão solitário, mantendo um relacionamento 

com sua vizinha Miranda. Ela é responsável por moldar 

metade dos traços de personalidade de Adão, o que 

empolga Charlie que deslumbra que ambos estão 

produzindo um filho juntos. Entretanto, Adão apaixona-

se por Miranda, que compelida pela curiosidade,  e se 

envolve sexualmente com sua cria, enquanto Charlie, 

assiste inerte interação física — ou mecânica — entre 

eles. Juntos, o trio vive uma dinâmica que ora configura 

um triângulo amoroso, ora deslancha para o poliamor. 

No meio literário, em 1950 Isaac Asimov publicou Eu, 

Robô, marco na literatura de ficção científica, na qual 

apresenta as três regras da robótica: um, robô não pode 

ferir um humano; dois, deve obedecer as normas 

aplicadas pelos humanos; e três, deve proteger sua 

própria existência. Em McEwan, os robôs desobedecem 

a pelo menos duas dessas asserções: Adão machuca 

Charlie quando ele tenta desativar seu sistema e mais 

curiosamente, uma onda de suicídio entre os Adãos e 

Evas assusta seus idealizadores. 
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Em um diálogo repleto de reflexões com Alan Turing, 
Charlie busca a razão do desejo desses robôs pela 
desprogramação, encontrando-o no despreparo das 
mentes artificiais em aceitar as contradições e 
imperfeições do mundo, justaposto com a natureza 
inflexível do autômato, que segue o imperativo 
categórico da máquina. A irredutibilidade da inteligência 
artificial torna-se mais exposta no encontro entre Adão 
com o filho adotivo de Miranda e Charlie, revelando o 
quão adaptável e inventiva são as mentes das crianças 
antes de receber o turbilhão de informações acumuladas 
ao longo da vida, um contraste com a gênese do robô, já 
criado com um grande acervo de dados e informações, 
mas sem experiências e vivências que moldem seus traços 
de personalidade. Máquinas como Eu é uma necessária 
meditação de McEwan que constrói uma ponte tanto 
com seus antecessores da ficção científica na cultura pop, 
quanto com as complexidades das relações — entre 
humanos e seres artificiais — e as contradições políticas 
de nosso próprio século. 

As problemáticas éticas desenvolvidas no livro 

questionam mais do que o papel tecnologia na sociedade, 

recaindo sobre a própria natureza humana: Charlie e 

Miranda cometem delitos morais em prol de seus 

próprios interesses, colocando em questão se o egoísmo 

e a maldade não estariam intrínsecos à nossa condição, 

corroborando para a tese de Hobbes “o homem é o lobo 

do homem”. A contradição foge à compreensão kantiana 

de Adão, ganhando força com a adição do subtítulo 

“Máquinas como eu, e gente como vocês”. Em tempos 

em que a pandemia e a quarentena prometem uma 

mudança em nossos modos de relacionamento, com o 

auxílio das tecnologias provando-se maior do que nunca, 

a leitura da obra de McEwan adquire novos contornos e, 

quem sabe, novos olhares sobre nosso cotidiano. 

Máquinas como eu. Ian McEwan/Cia. das Letras, 
2019 

 

Giovana Proença  

Inovador e escandaloso, o nome de Gustave 

Flaubert é automaticamente associado a 

publicação de seu mais notório romance, Madame 

Bovary. Inaugurando o realismo na literatura, as 

aventuras de infidelidade de Emma Bovary 

chocaram a sociedade francesa e o livro foi 

acusado de atentar contra a moral. A força da 

obra, que levou ao surgimento do conceito de 

bovarismo, eclipsa outras faces literárias da 

produção do escritor. Três contos, publicado no 

Brasil pela Editora 34, ostenta uma nova 

peculiaridade da vastidão da escrita de Flaubert, 

apresentando um ideal de elevação da prosa em 

língua francesa em três belas narrativas. O trio de 

contes de Flaubert são narrativas distintas, que 

transitam da antiguidade até os tempos 

contemporâneos do escritor. “Um coração 

simples” conta a jornada de Felicité, eterna 

disposta a depositar seu amor e serventia, porém 

as adversidades enfrentadas colocam em xeque a 

felicidade para qual o nome a destinou. “A 

Legenda de São Julião Hospitaleiro” é uma 

releitura da existência do santo em termos do 

Oedipus christianus, a figura trágica de Édipo 

reaproveitada em moldes cristãos. “Herodíade” 

apresenta as iguarias do banquete de Heródes em 

nova perspectiva do episódio bíblico. 

Apesar das distinções nos enredamentos das tramas, 
noções relacionadas à santidade e a renovação de 
elementos da tradição cristã são recorrentes nos Três 
contos. A sacralização é discutida a partir da oposição e 
do acompanhamento com a brutalidade e as diferentes 
formas em que ela se manifesta. A humanização, a 
animalização e seus limites tênues também são colocados 
em questão por Flaubert, a presença dos animais repete-
se em relações de amor e embate com a figura humana. 
Para além do enredo, as nítidas descrições e os contornos 
que os objetos adquirem dentro dos Três Contos 
colaboram para a expressividades das estórias. A 
habilidade técnica de Flaubert na composição da prosa 
cria narradores vívidos, capazes de imprimir ritmo e estilo 
próprios para o desenrolar melodioso dos contos. Nada 
parece estar fora do lugar, conferindo harmonia, melhor 
adjetivo empregado para designar as narrativas reunidas 
pelo autor francês no volume. A tradição da narrativa 
breve francesa, enraizada com La Fontaine e Charles 
Perrault, passando por contemporâneos como Guy de 
Maupassant, deve reservar um espaço especial para 
Gustave Flaubert e sua naturalidade ao vestir os diferentes 
ares de destacados narradores. Na edição brasileira, as 
cartas anexadas do autor nos oferece um vislumbre da 
confecção dos Trois contes. Expondo novas facetas de 
sua produção literária, Flaubert provoca nova transgressão 
aos moldes de Madame Bovary ao elevar o ofício de 
contista e a literatura francesa ao nouveau niveau. 

Três Contos. G. Flaubert/34/2019 

 

Flaubert reconduzido  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 reprodução 

 

Laura Pilan  

Ítalo Calvino, célebre escritor italiano, estabelece que 
“um clássico é um livro que nunca terminou de dizer 
aquilo que tinha para dizer”. Não nos resta dúvidas de 
que A Metamorfose, de Kafka, é uma dessas histórias 
inesgotáveis. O conto alemão é o ponto de partida para 
que Ian McEwan crie uma sátira política afiada e 
extremamente atual. A Barata explora um processo 
inverso ao kafkiano: aqui, um grupo de baratas se torna 
humano para realizar um propósito obscuro de 
consequências desastrosas. Não se trata mais do 
microcosmo doméstico da família Samsa, mas de um 
macrocosmo onde qualquer decisão causa impactos de 
proporções universais. A obra é interessante em sua 
totalidade e, acima de tudo, em suas minúcias. O título já 
é bastante esclarecedor: a ênfase não deve ser atribuída à 
transformação – como nos indica o título “A 
Metamorfose”. Aqui, o foco deve ser devidamente 
ajustado para analisar a criatura e seus objetivos. A 
epígrafe presenteia o leitor com uma ironia muito 
sofisticada: “qualquer semelhança com baratas reais, 
vivas ou mortas, é mera coincidência”. A leitura atenta da 
obra nos dá uma certeza bastante lúcida: não é apenas 
coincidência. O inseto que inicialmente tomamos 
conhecimento é aquele metamorfoseado no corpo do 
primeiro-ministro – Jim Sams, um homem sem pulso e 
incapaz de tomar grandes decisões. A barata – agora de 
aspecto humano – demora muito pouco para se 
acostumar a andar sobre duas pernas. Subitamente, alia 
os instintos de sua espécie a formas de controle da 
população extremamente atuais – como a internet e, 
especialmente, o Twitter – a fim de concretizar um plano 
maior. 

A manipulação é só um dos instrumentos dos quais Sams 

fará uso, e sua presença no parlamento é apenas a 

superfície de um grande esquema político, sobre o qual 

uma horda de baratas infiltradas no governo conspira. O 

autor apresenta uma espécie de teoria econômica com 

aplicações complexas: trata-se do reversalismo – que 

consiste em inverter o fluxo do dinheiro. Paga-se para 

trabalhar e ganha-se ao consumir. As criaturas grotescas, 

transformadas nos ministros mais influentes de um 

Estado, desejam a implementação da nova política visando 

provocar uma miséria da qual possam se alimentar. Não 

lhes importa que o restante da população humana sofra – 

os fins justificam os meios. O desenrolar do enredo 

proporciona uma conclusão tão aguda quanto dolorosa: 

torna-se muito simples convencer um grande número de 

pessoas a apoiar decisões políticas insensatas. A elaboração 

do enredo partiu do processo conhecido como Brexit – a 

saída do Reino Unido da União Europeia, vivenciada e 

criticada por Ian McEwan. O acontecimento recente é 

perfeitamente comparável com a conspiração das baratas 

neste romance, visto que o apoio popular e de outros 

governantes – como o presidente dos Estados Unidos, por 

exemplo – conduz, tanto na realidade quanto na ficção, à 

uma ruptura econômica sem precedentes. O comensalismo 

despreocupado e brutal das baratas é só mais um reflexo 

do populismo da direita política que se aproveita da 

opinião pública para lucrar com o empobrecimento da 

população – que resulta no enriquecimento da classe 

parlamentar. Uma vez que o reversalismo está implantado 

e o caos se inicia, as baratas se encontram livres para voltar 

a infestar o Palácio de Westminster. O ápice do espetáculo 

mórbido é a cena final – que constitui, provavelmente, um 

dos paralelos mais impactantes com a obra de Kafka. O 

conto alemão tem seu desfecho com a crueldade sútil da 

família Samsa que, descartando o corpo morto de Gregor 

em um piscar de olhos, dá continuidade à própria vida. O 

filho de aspecto repugnante perde a importância, uma vez 

que não pode contribuir com seu trabalho ou seu dinheiro. 

Em “A Barata”, o séquito de criaturas vê um companheiro 

ser brutalmente atropelado. Do corpo fragmentado, verte 

uma substância asquerosa que serve de alimento aos 

demais. Extrai-se até a última gota do que pode ser 

parasitado e, depois, a casca vazia é despida de utilidade. 

Ao fim, não restam grandes esperanças ou a sugestão 

utópica de uma solução apropriada. Ian McEwan expõe o 

problema – que, como o inseto, se infiltra nos cantos 

escuros de uma sociedade e, tão intrínseco a ela, atinge a 

esfera política. Cabe ao leitor descobrir como escapar dessa 

grande ironia – ou tragédia. 

A barata. Ian McEwan/Cia. das Letras/2020 
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André Vieira  

Qual é o valor de uma promessa? Para alguns é o tempo 
que ela vale para ser quebrada. Já para outros, são anos 
em que ela se mantém inquebrável, apesar de sermos 
pessoas diferentes daquelas que firmaram o primeiro 
contrato. A partir do momento em que dizemos ao outro 
“eu prometo”, criamos um laço com aquela pessoa muito 
mais apertado do que um simples aperto de mãos 
descontraído: ao pronunciar os primeiros votos de sigilo 
comprometemos, sobretudo a nós mesmos, a levar ao 
túmulo aquela informação preciosa ou aquela mentirinha 
esguia a custo da própria vida — ou que escape do peito 
no primeiro sorriso. Em Segredos, lançamento do 
escritor napolitano Domenico Starnone pela editora 
Todavia, esse contrato curioso entre mentirosos de 
plantão e orgulhosos assíduos se firma de maneira 
cirúrgica e caprichosa. Contado em sua maior parte 
através da emblemática de Pietro Vella, jovem professor 
de latim de uma escola de ensino médio no subúrbio 
romano, o livro investiga a força motriz das palavras para 
moldar, reformular ou, em última instância, sustar as 
relações humanas mais condecorativas ou íntimas. Seja 
na promoção de um artigozinho sobre a situação do 
ensino público italiano, seja na entonação discursos de 
acalorados promovendo livros, são elas as primeiras e as 
últimas responsáveis pela apaixonada razão de conhecer 
o mundo e instigar nossas curiosidades, principalmente 
se elas nos permitem mudar de perspectiva sobre nós 
mesmos e daqueles a nosso redor.  

 

 

Contudo, não é sobre as coisas que falamos a principal 
temática de Segredos. De cara, Starnone abre seu 
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o ruído ensurdecedor do silêncio  

Contudo, não é sobre as coisas que falamos a principal 
temática de Segredos. De cara, Starnone abre seu 
romance retratando a força do amor no cotidiano de 
Pietro e de como todos os elementos de sua vida giram 
ao redor, sobretudo as próprias palavras: “De fato, o 
amor tal como o conheci é uma lava de vida bruta que 
queima a vida fina, uma erupção que anula a 
compreensão e a piedade, a razão e as razões, a geografia 
e a história, a saúde e a doença, a riqueza e a pobreza, a 
exceção e a regra”. É a partir dessa força motriz do 
relacionamento que desnudamos a relação corpo-alma 
presente em todo livro. Por meio dela, e do confidenciar 
mais profundo de segredos ao outro, ou caso de 
Segredos, de Pietro a Teresa, se coloca em movimento a 
tensão de   narrativa: "Se ele sabe tudo sobre mim, o que 
de pior ela/ele poderia fazer para me prejudicar?"   Mas 
Segredos apresenta mais do que o delicado equilíbrio do 
silêncio íntimo. A obra abarca aquilo que guardamos 
sobre os outros e sobre nós mesmos: como podemos 
desejar uma vida despretensiosa apoiada apenas sobre 
aparências, enquanto nós — e nossos mais próximos — 
carregamos dispositivo-bombas que podem “arrasar 
quarteirões”, em um simples transmutar de ânimos?. A 
síntese dessa ideia se encontra na própria construção do 
personagem principal. Após relativo sucesso com um 
artigo publicado em uma revista sem muito prestígio, 
Pietro se vê dividido entre provar a si mesmo que é digno 
de viver uma vida intelectualizada povoada por ideias, 
eventos, paqueiras e coquetéis estonteantes, ao mesmo 
tempo que assume as responsabilidades paternas e 
encena a vida matrimonial. 

 

 

É a partir dessa cisão clássica entre realidade-expectativa 
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Não à toa que as figuras femininas têm destaque na 

narrativa. Colegas, ex-alunas, esposa e filha são as 

vozes que dão sustentação ao arcabouço “homem” 

enraizado no imaginário coletivo há tempos. Se não 

fossem elas que cuidam da casa, da família, do 

emocional e, em última instância da própria memória 

desses “grandes homens” cujo brio ilumina nossa 

vidas, nada disso seria possível, ou reparafraseando 

os versos de Brecht presentes no livro: “Uma vitória 

a cada página./Quem cozinhou o jantar da vitória?”. 

Mas os homens de Starnone são personificados pelo 

medo. Seja pela masculinidade fraca, seja pela 

agressividade latente, os protagonistas masculinos 

tanto em Segredos tanto em Laços vivem em 

constante pavor em relação aos seus pares 

femininos, evitando a todo custo entrar em 

discussões sobre os erros da juventude. Em 

Segredos, no entanto, o poder de barganha torna-se 

potencialmente maior não apenas porque Teresa, 

sombra das ambições de Pietro, tem os meios de o 

fazer recuar vinte casas no tabuleiro de pretensões 

acadêmicas, mas porque, Pietro também possui em 

mãos e na memória segredos com o potencial arrasa-

quarteirão para detonar a carreia astronômica de sua 

ex no MIT. Divido em três partes desiguais que 

abrangem diferentes momentos da vida de Pietro, a 

obra consegue descortinar os imperativos que 

movem ou paralisam homens, mulheres, filhos, 

filhas, amigos e amigas mediante algum acordo ético 

— mas nem sempre evidente — firmado entre as 

partes. Por outro lado, Segredos não se limita a 

apenas entender as razões morais pelas quais nos 

apresentamos ou nos resguardamos diante, mas tenta 

entender como essas restrições e essas liberdades 

encarceradas, sob o pretexto sigiloso, também são 

importantes para formar nosso carácter e influenciar 

em nossas escolhas. Em outras palavras, coloca-se 

em xeque que é possível termos controle absoluto 

sobre nossos caminhos e descaminhos, assim como 

é impossível dispor de autoridade total sobre a forma 

como somos percebidos pelos outros a nosso redor: 

finalmente, a vida é um estado permanente de 

instabilidade e imperfeição mediante o olhar do 

outro e nosso próprio.  Numa edição bem-cuidada, 

embora leitor apaixonado por Starnone sinta falta de 

uma introdução que dê mais ênfase às temáticas que 

encontrará do livro — e com trabalho cristalino de 

tradução Maurício Santana Dias, amigo pessoal do 

autor, o livro se apresenta como mais um trabalho 

precioso, de prosa elegante e linguagem fluente no 

rol de grandes obras do autor napolitano. 

Segredos. D. Starnone/Todavia/2020 
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Sara Beatriz Rodrigues  

Outremizar: definir quem são os outros, transformar o 
estrangeiro em uma outra coisa, por meio do racismo e 
violência, para conservar um lugar de privilégios e de 
dominação. A origem dos outros, livro escrito pela 
americana Toni Morrison  é composto por seis ensaios 
sobre racismo e literatura. A autora nasceu em 1931, em 
Ohio, nos Estados Unidos. Toni Morrison formou-se em 
letras pela universidade de Howard. Romancista e a primeira 
negra a receber o prêmio Nobel de Literatura, o livro A 
origem dos outros foi inspirado na série de palestras que a 
autora deu na Universidade de Harvard sobre “a literatura 
do pertencimento”. A forma como o texto é escrito, permite 
uma fácil compreensão das reflexões abordadas pela autora 
e levam o leitor em uma viagem temporal sobre o racismo. 
Através de textos literários, documentos históricos e 
recordações pessoais da autora, os ensaios dissertam em 
tentativa de entender sobre a criação do “outro”, como e 
porque a humanidade criou essa barreira social baseada na 
cor da pele. "Como uma pessoa se torna racista ou sexista? 
Já que ninguém nasce racista, e tampouco existe qualquer 
predisposição fetal ao sexismo, aprende-se a Outremização 
não por meio do discurso ou da instrução, mas pelo 
exemplo." A autora menciona que a romantização, assim 
como a força bruta, era utilizada para tornar a escravização 
mais “palatável”. O estupro era normalizado pelo droit du 
seigneur “direito do senhor”. Termos científicos eram 
criados para basear a crueldade em ciência, alguns senhores 
de escravos escreviam em seus diários ações do cotidiano 
como açoites e estupros como mais uma de suas tarefas 
comuns, como plantação, bailes etc. Normalizar ações 
cruéis criam um exemplo a ser seguido. Os livros que 
retratavam negros e romantizam a escravidão na época 
tinham esse papel. Os leitores eram pessoas brancas que 
precisavam, queriam ou conseguiam apreciar essa 
romantização. Sentir empatia pelo estrangeiro é a 
possibilidade de se tornar estrangeiro, perder a “diferença” 
que os faz ser “superiores”. Ao longo dos ensaios, certas 
passagens chocam o leitor, ações desumanas e inacreditáveis 
que aconteceram e continuam ocorrendo nos dias de hoje. 
A outremização é tão enraizada através do exemplo na 
sociedade que cidades norte americanas fundadas por 
escravos libertos mantinham uma hierarquia colorista 
baseada em quem era mais claro; mais misturado, menos 
negro. Não sabemos se os muros sociais continuarão 
mantidos pela cor da pele, teoria de raças e culturas 
diferentes, entretanto os apontamentos feitos por Morrison 
em A Origem dos Outros são um bom começo para 
começar a repensar nossas atitudes há tempos normalizadas. 

A origem dos Outros. Toni Morrison/Cia das 

Letras/2019 
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Bruno Pernambuco  

Novo lançamento da Editora 34, Escritos Corsários traz 
um lado de Pasolini menos conhecido no Brasil. Se o 
multiartista italiano ficou conhecido pelo que conseguiu 
articular em seus filmes de uma beleza tão cruel, e mesmo 
dentro seu estudo filosófico mais atencioso, pouca — pra 
não dizer nenhuma —  foi a atenção dada a seus ensaios 
publicados de forma independente e esparsa, em 
periódicos, que constroem um diálogo a partir de vozes 
que não respondem exatamente uma à outra. Nos 
fragmentos reunidos na obra - artigos publicados em 
jornais, além das notas de correspondência pessoal do 
autor e de contribuições relacionadas - revelam com 
atenção especial a preocupação com o discurso público e 
com a reflexão filosófica que nasce do acontecimento 
cotidiano. Simultaneamente - saindo, neste caso, das 
intenções expressas do autor - se vê um relato muito 
preciso de um tempo histórico que também define o 
próprio pensamento. Como em tantas vezes, como no 
caso do atentado neofascista na Piazza della Loggia, em 
Brescia, o acontecimento histórico é aquele vaga-lume 
que revela a respeito da longa duração da história. É 
possível entender, através das descrições históricas, uma 
realidade dos anos de chumbo da Itália, num momento 
em que a ação política se misturava à vida do dia a dia 
através de irrupções violentas e de uma tensão constante, 
em que a disputa partidária se traduzia em uma guerra 
civil ora velada, ora explícita em transformações da 
paisagem urbana. Assim, a figura do intelectual engajado 
em seu tempo se revela para o leitor com uma 
naturalidade.  

 

 

É possível enxergar a sutileza como o pensamento se 

estrutura a partir dos fatos de seu momento e da 

discussão, e como que ele se insere no embate público. 

Essa reflexão é entoada a partir da pauta crítica ao Novo 

Poder e à sociedade de consumo, que atravessa os ensaios 

reunidos na obra como grande elaboração autoral de 

Pasolini. O autor empenha uma análise viva, na quentura 

da lava, de uma mudança histórica daquela Itália 

campesina e pré-industrial onde ocorreu a ascensão de 

Mussolini. No vácuo das velhas estruturas colonialistas, 

religiosas e políticas começa a se instituir, através dos 

veículos de massa, e se utilizando de um discurso de 

liberação social posto nos seus termos, uma nova espécie 

de autoritarismo, retificado por uma ideologia que 

atravessa todas as partes da experiência. As propostas de 

análise colocadas em Escritos Corsários passam por uma 

crítica radical dos intelectuais da época e do Partido 

Comunista Italiano - incapazes, para Pasolini, de articular 

um comunismo que se oponha às formas trazidas pela 

sociedade de consumo, em vez de recauchutar a luta 

contra o fantasma do velho fascismo. Escritos Corsários 

é um presente ao leitor que alimenta o desejo de conhecer 

com mais profundidade - a partir de mais pontos de vista 

- o multiartista, intelectual engajado que não se encaixou 

totalmente em nenhuma das militâncias do seu tempo, e 

filósofo e filólogo, preocupado com o estudo da 

linguagem e da forma artística, que se consolidou num 

imaginário cultural como criador iconoclasta, 

pornográfico e crítico ferrenho da hipocrisia burguesa. 

Ao ler esses Escritos, dialoga-se com um Pasolini que se 

apresenta de maneira totalmente distinta, distanciado da 

experiência sublime - da sexualidade ou do fervor 

religioso - que tantas vezes acompanhou sua obra, nem 

que fosse apenas para ser invertida. Acompanhar tão 

intimamente esta outra figura, um dos tantos autores que 

simultaneamente existe em um grande autor, é um prazer, 

e uma possibilidade de reflexão que se estende para muito 

além do seu tempo, e que convida para uma leitura 

compartilhada, na qual se sabe que aquele olhar com que 

se encontra não diz só sobre o que ficou no passado. 

Escritos Corsários.  Pasolini/ 34/2020 
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Angélica Cigoli Frangella  

Mário Vargas Llosa, em seu livro A verdade das mentiras, 

explora tudo o que é trazido à tona por uma obra de 

ficção: são mentiras comprometidas em preencher as 

lacunas da vida, além de um meio de sermos outros, sem 

deixar de sermos nós mesmos. Olhando dessa forma, 

aparentemente a ficção é benéfica aos leitores, ao passo 

que se reconhecer em um personagem, por exemplo, 

pode vir a diminuir o sentimento de solidão e 

incompreensão. Todavia, Llosa prossegue: "Viver a vida 

que não se vive é fonte de ansiedade, um desajuste com 

a existência que pode se tornar rebeldia, uma atitude 

indócil, indisciplina, diante do estabelecido. É 

compreensível, então, que os regimes que aspiram a 

controlar totalmente a vida desconfiem das obras de 

ficção, e que as submetam a censuras." Apesar de que 

comumente vemos Fahrenheit 451 ser colocado ao lado 

de outras distopias, como 1984 e Admirável mundo 

novo, há um aspecto fundamental que difere a obra de 

Bradbury das demais: para além do totalitarismo, o 

controle de informações parte de um desejo da 

população de se manter alienada. E talvez aqui o que mais 

assuste os leitores não seja a narrativa dos incêndios, ou 

a horripilante descrição de Sabujo, o animal-espião-

eletrônico que caçava os opositores. O que há de 

tenebroso não é o enredo, mas a verossimilhança com o 

atual momento em que vivemos. Ao terminar a leitura, 

sentimos um aperto no peito acompanhado da certeza de 

que Bradbury, em 1953, foi extremamente certeiro em 

suas colocações. 

 

Na realidade de Fahrenheit 451, os bombeiros, como o 

protagonista Montag têm em mãos uma habilidade 

contrária a que conhecemos: são eles os responsáveis por 

incendiar as casas. Tendo como premissa que deveriam 

proteger a população dos livros, a fim de evitar o 

sofrimento a quem lesse suas páginas, os bombeiros 

estão autorizados a atear fogo em residências suspeitas de 

acolher bibliotecas ou qualquer mísera quantidade de 

literatura. Assim, proibir os livros é uma forma de, como 

defendido pela maioria dos cidadãos, afastar-se de 

incômodos da vida. Em um dos diálogos mais marcantes 

da narrativa, lemos: "Os negros não gostam de Little 

Black Sambo. Queime-o. Os brancos não se sentem bem 

em relação à Cabana do pai Tomás. Queime-o. Alguém 

escreveu um livro sobre o fumo e o câncer de pulmão? 

As pessoas que fumam lamentam? Queimemos o livro. 

[...] Queime tudo, queime tudo. O fogo é luminoso e o 

fogo é limpo." É Montag que, após tantos anos 

conformado com as labaredas, finalmente passará a se 

questionar: o que há de tão especial nesses livros? Se são 

tão terríveis, por que ainda haveria quem os tivessem em 

casa, acabando por se sujeitar ao perigo de ser descoberto 

pelos bombeiros? Percebe que todos ali viviam 

entorpecidos, de medicamentos ou de uma realidade 

falsamente pacífica. A prioridade era permanecerem 

alheios: se dentro de suas próprias redomas estavam 

protegidos, então não havia motivo para quebrá-las e, 

assim, entrar em contato com ares que não fossem 

aqueles que os poupavam de enxergar o mundo. 

Fahrenheit 451. Ray Bradbury/Biblioteca Azul/2020 
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Laura Pilan  

Como se fosse um princípio inquestionável, Ray 
Bradbury inicia Fahrenheit 451 afirmando: “Queimar era 
um prazer”. A obra introduz um futuro assustador – e 
terrivelmente próximo da realidade – em que os livros 
são proibidos e os bombeiros são os encarregados de 
extingui-los. A coleção de contos Prazer em Queimar: 
Histórias de Fahrenheit 451 nos proporciona um 
reencontro com Montag, Clarisse, Mildred e Beatty. Mais 
do que isso, retrata o momento em que o primeiro 
fósforo foi riscado. A faísca inicial é a materialização do 
processo de alienação do povo. Presenciamos o incêndio 
que precedeu todos os outros e somos testemunhas 
oculares da ascensão violenta da ignorância. Se a 
destruição dos livros parece uma perspectiva 
catastroficamente imediata, somos bruscamente 
arremessados para contextos inesperados – a primeira 
expedição bem-sucedida para Marte, por exemplo. 
Enquanto esses episódios arriscam e suspendem os 
limites do possível, a ruptura mais repentina se dá com a 
descoberta de que os mortos retornam ao mundo dos 
vivos – impacientes para solucionar as pendências que 
deixaram para trás. Os elementos extraordinários são 
responsáveis pelo desvelamento de questões 
fundamentais para Bradbury. A convicção de que um 
cadáver pode retornar à vida é a única condição 
necessária para que ele ressuscite. O simples ato de 
acreditar é valioso e poderoso. A memória é um aspecto 
tão essencial quanto. Diante da perda inestimável dos 
livros, decorar e armazenar textos é uma habilidade 
preciosa – reconhecida como tal desde a Antiguidade 
Clássica e substituída pela escrita. 

Uma vez que os homens estão prestes a esquecer de 
grandes nomes – como Edgar Allan Poe e William 
Shakespeare –, seus legados serão igualmente apagados 
em uma perda incalculável. A chance de viajar no tempo, 
palpável para os protagonistas de algumas das narrativas, 
é a evidência latente da indispensabilidade de conhecer a 
História. A ausência de memória, o apagamento do 
passado e o incentivo ao pensamento único não são 
características exclusivas de um governo autoritário em 
um universo fictício e distópico: são os pilares de um 
regime totalitário. Ray Bradbury não apenas reconhece 
esse fato como também rejeita qualquer forma de censura 
e limitação da liberdade. A sociedade de Prazer em 
Queimar: Histórias de Fahrenheit 451 opera através da 
cópia e repetição do raciocínio partilhado pela 
comunidade sem reflexão, distante do método crítico ou 
mediação equilibrada entre pares. Caso haja um erro na 
premissa, ela será replicada e transmitida 
indefinitivamente. O que o autor busca demonstrar é que 
qualquer comportamento baseado na reprodução sem 
critérios está condenado ao fracasso. As atitudes 
revolucionárias são dignas de nota porque aceitar a lei é, 
acima de tudo, uma admissão da falta de humanidade. 
Ray Bradbury se dedicou a escrever obras que seriam 
inquestionavelmente queimadas se existissem no 
universo criado por ele próprio. Ao retratar a destruição 
dos livros e todas as perdas que derivam dela, a antologia 
seria destruída por seu potencial altamente subversivo. 
Prazer em Queimar: Histórias de Fahrenheit 451 se 
transforma em um anti livro que condena a si próprio. O 
conjunto de contos enfatiza as ações presente neste 
cosmos autoritário – os incêndios, as incursões, as fugas 
e as viagens no tempo –, mas prioriza as ideias. Os 
personagens representam valores morais que precisam 
ser recuperados e crenças que deveriam ser descartadas. 
Esse contato – e confronto – evidencia as contraposições 
e as contradições humanas, de modo a pintar uma 
representação bastante fiel à vida como a conhecemos. 
Não há mais assassinos ou mentirosos no universo 
construído – ou aniquilado – pela extinção das artes. O 
conforto proporcionado pelas circunstâncias nada mais é 
do que uma ilusão: a obediência, o medo e a privação de 
liberdade – intelectual e física – são preços 
dolorosamente altos. O espetáculo do fogo, a fumaça 
densa e a expectativa da punição ao próximo entorpecem 
a população, mas não há maior esperança do que a 
persistência de mentes lúcidas. O mesmo vale para o aqui 
e o agora. Ao apresentar a possibilidade assustadora da 
destruição absoluta da literatura escrita, Ray Bradbury se 
certifica de que estejamos gratos por poder fechar esse 
livro e partir, ansiosamente, para o próximo. 

Prazer em queimar. Ray Bradbury/Biblioteca 

Azul/2020 
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