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Matheus Lopes Quirino  
 
É assustadoramente engraçado pensar 
que, de tudo que nos resta, a memória é o 

único bem, trunfo imaterial, que 
levaremos conosco até a hora da morte. A 
memória não morre, ela permanece. 
Desencarna do corpo e, aos outros, 

apodera-se por muito tempo de outros 
corpos, mentes – e almas. A memória 
atravessa o tempo e quebra todas as 
regras. Ela é irreversível, se conservada. 

Quando esquecida, deixa de ser memória 
e diminui para reminiscência. O ato de 
lembrar é o combustível para a centelha 
evoluir para a velha chama, apagada com a 

morte, que pode ressurgir como uma 
fênix, ou, como no poema Tarde de Maio 
de Drummond, como fictícia primavera. 
Uma boa memória (se existir memória 

ruim, claro) volve a ponto de converter-se 
em sinal de beleza no rosto de alguém. 

 

E é com os versos de Drummond na 
cabeça que, a primeira vista, embarcamos 
nas praias da Normandia, famosa locação 
do Dia D, o desembarque dos Aliados 
pelas praias francesas. Na primeira página 
do livro As Pipas, Romain Gary deixa 
claro que esta história é ode à memória – 
dedica-lhe, sobretudo, o trabalho. Último 
livro do romancista, diplomata e herói de 
guerra franco-lituano Romain Gary, As 
Pipas também é seu escrito mais poético. 
Ainda que o autor tenha trazido denúncia 
social em um trabalho fino como em A 
Vida Pela Frente, com requintes 
filosóficos que abordavam a condição do 
menino estrangeiro e sua relação com a 
cafetina Madame Rosa, sobressaiu-se dali 
um Gary que era Émile Ajar, seu 
pseudônimo. Ao centralizar a memória 
como matéria principal de As Pipas, Gary 
confere ao jovem Ludo um poder 
extraordinário: a supermemória.

 

Ludo, proeminente em matemática e 
memorização, ainda criança encontra a jovem 
Lila num bosque perto de casa. Do encontro 
inicial, em que ele se apaixona pela moça, o 
menino passa os próximos quatro anos 
voltando à clareira da floresta com sua cesta 
de morangos e sorvendo cada segundo do 
último (e até então único) encontro. Ludo 
mora com seu tutor, o velho tio Ambroise 
Fleury, com quem dividirá o protagonismo 
nessa trama da memória. Carteiro rural 
aposentado, o velho Fleury é um artesão de 
pipas, famoso em Cléry, cidade onde vivem. 
Com espírito infante e olhar pueril, Ambroise 
é um sábio pacifista que forja imponentes 
pipas, conhecidas por toda França por suas 
excentricidades. De François Rabelais, autor 
de Gargântua e Pantagruel ao general De 
Gaulle, as pipas são consideradas patrimônio 
da cidade e Fleury seu embaixador.    
continua na página 3 > 
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SOBRE 

Fina é uma revista de literatura e cultura, 

editada por entusiastas, escritores e artistas. 

Sem fim lucrativos, a diretriz principal é 

propagar ideias e incentivar a cultura do livro. 
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Sibélia Zanon  

No outono, algumas flores se pensam primavera. 

Pela janela, vejo a buganvília (Bougainvillea 

spectabilis) florindo loucamente. No hemisfério 

norte, essa desordem jamais ocorreria. Lá, as folhas 

estariam coloridas, sim, mas em processo de despir 

árvores e não de cobri-las. Do lado de cá, as estações 

são alheias às certezas. A tarde perde seus graus em 

queda livre e algumas árvores perdem suas folhas. 

Ainda assim, o broto não se sente impedido. Por 

dentro de mim as estações também se misturam. 

Enquanto uma ilusão morre, qualquer coisa brota 

em seu lugar. A ideia do tronco desfolhado, que 

quase se confunde com ressecamento e morte, não 

me agrada. É excesso de vazio. E conviver com o 

espaço vazio é como entrar uma sala recém-

reformada, sem móveis, sem tapete, sem cortina, 

sem pessoas, sem taças. 

Qualquer coisa que se diz lá dentro gera enorme 
repercussão. Ecoooo. E ficamos escutando, 
repetidamente, a própria voz. O outono do 
hemisfério de cá é mais recatado, menos 
despido, sugere introspecção, não chega a 
emudecer. Os pássaros persistem com a música 
no lugar da migração. É como se o eco na sala 
vazia não fosse sentido como incômodo, mas 
como oportunidade para repensar a posição da 
mobília. Rüdiger Dahlke, médico alemão, diz que 
a esperança não é a certeza de que as coisas 
darão certo, mas a certeza de existir um sentido, 
independentemente do desfecho. O outono se 
instala, mas o broto não se sente impedido. Se 
houver condições, floresce a primavera. 
 
*É jornalista, escritora e autora de Espiando Pela 
Fresta.  

A primavera nasce no outono  

Gustavo  Nagib  
A vida cotidiana parecia 
atropelada por fatos inesperados. 
O carnaval mal tinha terminado 
quando se iniciou a última grande 
pandemia. Parecia que era para 
valer: ninguém escaparia. A 
multidão, que geralmente aparece 
nas fotografias como 
formiguinhas caminhando em 
direções pré-determinadas, estava 
desgovernada. Não existia mais 
rumo, os caminhos se embolavam 
em um emaranhado de curvas 
muito perigosas e os acidentes 
eram frequentes. O jornal da 
manhã sempre noticiava os 
corpos encontrados ribanceira 
abaixo, rolados do penhasco da 
vida. As atividades habituais 
estavam em constante paralisia. 
As milícias agiam em conluio com 
a máquina pública. Pessoas 
morriam asfixiadas por um novo 
vírus, altamente transmissível. 
Grandes farmacêuticas 
aproveitavam a onda de mortes 
para aumentar as vendas de 
medicamentos ineficazes, 
contando com o apoio 

governamental. As universidades 
públicas eram alvos de ameaças e o 
saber científico, ridicularizado por 
defensores da Terra plana. Até 
mesmo os últimos resquícios de 
vegetação nativa ardiam em chamas 
e a fuligem das queimadas fez a 
maior metrópole do país escurecer 
às quatro da tarde. Não se sentia 
mais o vento. As janelas eram 
estruturas cada vez mais incomuns, 
pois o ar-condicionado devia estar 
programado para funcionar em 
tempo integral. As populações mal 
conheciam os rios que cruzavam as 
cidades. Muitos deles tamponados 
para a circulação de automóveis ou 
utilizados para o escoamento do 
esgoto sem tratamento. Também 
tinha aqueles que, nos raros 
momentos de folga, aproveitavam 
os dias de sol para banhar-se nas 
praias entulhadas de plástico, 
estendendo as suas cangas e abrindo 
o guarda-sol junto ao fio de esgoto 
que corria sobre a areia. Atentavam 
contra os movimentos sociais, 
baleavam os pobres, promoviam 
chacinas, boicotavam a poesia, o 
amor, o conhecimento e a alegria. 
Continuava sendo muito perigoso 
ser mulher, negro, gay, ateu, 
acadêmico, artista, ambientalista… 
Naquele tempo, a enxurrada de 
tragédias parecia mentira. Mas a 
mentira também já tinha dado um 
jeito de se tornar verdade. 

O presente é um trágico passado 
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Mesmo sendo esse o caso, 

por uma questão 

simplesmente numérica, será 

aceitável a figura de 

linguagem ao dizer-se que os 

olhos do Brasil miravam 

atentamente, com uma 

mistura de esperança e 

angústia, a terra de Púchkin 

quando o projeto de Para Ler 

os Russos nasceu. No calor da 

copa do mundo de 2018, 

André Conti, editor da 

Todavia, sugeriu o projeto da 

obra, já com o título que viria 

ser o definitivo, ao tradutor 

que esperava apenas pescar 

mais alguma opção, dentro 

da vastidão de possibilidades 

do cânone moderno e 

contemporâneo russo, para 

uma transcrição. A surpresa, 

no entanto, rapidamente se 

tornou um interesse sincero 

pelo projeto. A partir daí, a 

respeito de suas experiências, 

das invenções necessárias 

para assumir-se de forma 

autoral um projeto 

panorâmico como este, das 

voltas que o fizeram sentir-se 

como um piloto que, para 

atravessar um caminho 

assumidamente conhecido, 

mas de uma forma nunca 

antes traçada, “toma lições 

de voo em pleno ar”, o autor 

é simples, direto: 
“Simplesmente cumpri a 

tarefa que o André me 

propôs”, diz o tradutor. 
 

 
 
 
 
 
 

 

As As pipas   
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Questões de foco 
O autor admite, apresentar um retrato 
dessas gerações brilhantes de autores 
russos a um público brasileiro exige 
perpassar uma camada tríplice de ilusão e 
de interpretação: estudar o lançamento de 
seus materiais na terra natal (com o sabor 
típico local, geralmente entre glórias e 
ameaças de morte), sua recepção por uma 
cultura estrangeira, e finalmente o 
acolhimento, a partir dessa incursão dos 
textos primeiramente pela cultura literária 
europeia, no país. Esse estudo, um bom 
tanto desconcertante, se faz presente ao 
longo da obra; junto com uma progressão 
temporal de autores e títulos, analisados 
em seu momento histórico, é possível ler 
uma linha do tempo da recepção crítica dos 
clássicos, e de sua tradução e recepção no 
Brasil. 
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Com sua forte contextualização 

histórica do pensamento que envolve a 

crítica dos autores russos, mas 

igualmente com sua apresentação 

simples, despretensiosa, e 

convidativa, Como Ler os Russos adquire 

um teor de prosa, uma conversa 

gostosa e atenta. É um livro que sabe 

aproveitar as lições dos bons guias de 

literatura sem se enrijecer, que 

conserva, nas suas descrições, no seu 

uso das infindáveis citações e 

referências, valiosíssimas, que estão 

disponíveis quanto ao seu assunto, algo 

da vivacidade e do impacto que está 

presente em toda boa literatura. 

 

 

O amor incondicional do 
tio, com toda fé e 
esperança depositadas no 
ensino público obrigatório 
e na arte, Ludo cresce 
rodeado por pipas e outras 
crianças, num mundo 
lúdico e bem aparatado de 
imaginação. Com fama de 
louco, o tio do menino é 
também alvo de piadas 
entre alguns da cidade, até 
mesmo visitantes, que o 
apreciam pelo trabalho 
com as pipas. Sem dar 
ouvidos aos burburinhos, 
Ambroise Fleury se 
concentra em esculpir pipas 
como um ourives, a fim de 
adornar com raras belezas 
sob medida o céu da 
Normandia. Os anos 
passam, Ludo se 
reencontra com Lila e com 
a família Bronicki. 
Aristocratas poloneses, 
quem têm pelo jovem 
camponês normando um 
afeto cordial, o menino 
frequenta a casa de 
veraneio da família e 
estabelece laços com Tad, 
irmão de Lila, ávido 
conhecedor da geografia, e 
Bruno, um menino doce e 
imaginativo, que é pianista. 
Junto deles também está 
Hans, o primo prussiano de 
Lila que, como Ludo, é 
apaixonado pela garota. O 
elo entre os dois, por 
muitos anos, será o coração 
da jovem que, em tempos 
de guerra, terá que se 
despedaçar para sobreviver. 

Com o iminente conflito, os Bronicki 
caem em desgraça e passam por maus 
bocados. Com cerco fechado no famoso 
Corredor Polonês, o destino à família é 
incerto e o menino Ludo fica obcecado 
com pistas que levem-no até Lila. Jovem e 
“meio biruta”, ele é dispensado do 
exército, pois, como dizem de Ambroise 
Fleury: “A loucura é hereditária”. Sobra-
lhe se engajar na resistência e, com a 
França ocupada, tornar-se um bom 
colaborador contra o regime nazista. 
Quando a distância pesa entre um casal de 
jovens apaixonados, a única solução é se 
manter esperançoso e jamais resignar. O 
jovem Ludo, sem notícias de Lila, segue 
com a memória lívida em pensamentos 
direcionados à amada, “Comecei a 
despertar para a ideia de que não bastava 
amar, pois era preciso aprender a amar, e 
lembrei do conselho de meu tio Ambroise 
de ‘segurar firme a ponta da linha para 
impedir que a pipa se perca na busca do 
céu azul’”, lembra o menino. 

Símbolo de liberdade, as 
pipas são governadas pelo 
vento e são frágeis objetos 
que causam muito impacto 
em quem as percebe.  
 
 
 

“Isto não é uma pipa” 
Especialmente as de Ambroise, de rara 
beleza, embora bagunçadas pelos 
ventos do autoritarismo, o velho 
artesão e seu sobrinho (enquanto 
puderam) não deixaram de empiná-las, 
tão alto quanto conseguissem, para 
expor a resistência francesa e um sopro 
de liberdade – que incomodou a 
Gestapo. Primeiro, as pipas foram 
proibidas a voar a 30 metros, depois, 
15, dali a pouco, como reclamava 
Fleury, era perigoso que rastejassem. 



Em novo livro, professor conta três séculos do cânone literário russo 
 

Isaac Levitan 

 
 
 

 

A estrutura do livro — que envolve, 
ao final de cada capítulo, uma seção 
em foco, realçando aspectos 
históricos e literários, de 
acontecimentos e de autores, que 
complementam o sentido daquilo 
que foi apresentado — se desenrola 
naturalmente: é uma obra que é 
muito bem lida tanto de uma vez, 
como uma narrativa própria, quanto 
em doses curtas, talvez com uma 
referência específica em mente que se 
queira buscar. Sobre a composição do 
livro, diz Irineu que “O conteúdo dita 
a obra num caso como esse”, e que o 
ideal perseguido em Como Ler os 
Russos “é o mesmo que persigo em 
todas as minhas obras: um livro que 
seja inteligível para um leitor que não 
fala uma palavra de russo, e que nunca 
pôs os pés na Rússia.”, comenta. 
Uma intenção simples, à primeira 
vista, mas, apesar de realmente direta 
e objetiva, enganadora, que necessita 
de um refinamento muito peculiar, 
uma operação muito consciente de 
diversas referências e questões. 

O idioma russo tem um ritmo, uma 
cadência particular. Sua incrível 
densidade linguística, é uma 
sedimentação lenta de transformações 
históricas e culturais únicas, de 
influências externas, muitas vezes 
consumadas na formas do emprego 
direto de termos estrangeiros, e 
tentativas oficiais de conter e amoldar 
a língua. Lidar com essa matéria bruta e 
difícil, em alguns sentidos 
incomunicável, é a tarefa constante do 
tradutor e, no caso de uma publicação 
como é esse Como Ler os Russos, explicá- 
la a quem não a conhece de dentro se 
torna parte do trabalho de quem mudou, 
ligeiramente, de função. Tudo, enfim, 
resume-se na frase simples, na 
apresentação direta, naquilo que 
apresenta, da forma mais verdadeira e 

acessível, para um leitor brasileiro 
aquilo que foi escrito. E não poderia 
ser de outra forma; “[nós], os 
jornalistas, somos vulgarizadores”, 
define o jornalista, “e escrevi meu livro 
pensando em algo acessível para o 
assim chamado ‘público leigo’”. 

No ponto  
Outro sagaz combatente, a seu 
modo, é o chef Marcellin Duprat, 
que pilota a cozinha do Clos Joli, 
um restaurante que existe até hoje, 
a bem da verdade, não 
propriamente o do romance de 
Gary. O Clos Joli e seu dono 
dariam uma resenha à parte. 
Caricato e teatral, Duprat é 
também protagonista de As pipas, 
embora seja o fogão da cozinha 
clássica francesa a arma que usa 
para se defender. Ele dá o melhor 
de si para servir os oficiais da SS, à 
contragosto da clientela, 
sobretudo, para saudar uma 
gloriosa e impávida França em 
sabores e texturas. Duprat fala da 
glória de uma majestosa cozinha e 
encanta os oficiais do alto escalão 
da Gestapo, chega a ser criticado 
pelos resistentes, mas seu 
restaurante vira uma espécie de 
território estratégico para captar 
informações secretas dos alemães e 
ajudar os Aliados. 

Quem também, a seu modo, 
combaterá os espectros do fascismo, 
infiltrada, é a cafetina Madame Julie, 
que se torna uma condessa de dia 
para noite. Ao redor de Ludo, uma 
rede de verdadeiros cultores da 
memória se forma. Cada qual 
engajado em sua arte, seja na belle 
cuisine, na luta engajada, na 
fabricação de pipas, na organização 
de um bordel, todos olham para o 
mesmo céu e lembram, com pesar e 
nostalgia, dos tempos gloriosos de 
uma França sã, sob as pipas de 
Fleury, reluzindo o melhor espírito 
francês e resistindo contra os ventos 
mais violentos possíveis. 

 

o velho artesão e seu sobrinho 
(enquanto puderam) não deixaram de 
empiná-las, tão alto quanto 
conseguissem, para expor a resistência 
francesa e um sopro de liberdade 

o verdadeiro Clos Joli/reprodução 



 

Esse respeito, esse direito 

único, recai sobre os grandes 

nomes da literatura russa 

simultaneamente como uma 

benção e uma 

condenação. Como Ler os 

Russos narra 

excepcionalmente bem a 

transformação dessa figura, 

que acompanhou todos os 

célebres nomes, 

reconhecidos, da literatura da 

terra Alguns, como Gógol, a 

assumiram quase que à sua 

própria revelia, enquanto 

Tolstói e Dostoiévski 

cumpriram muito bem o 

 

 
reprodução 

A consagração dessa nova geração de autores mostra que a literatura russa 

não precisa de censura e nem de Gulag para produzir obras relevantes”, diz o 

tradutor 

papel, extrapolando sua 

criação literária em um debate 

que incorporava todo um 

sistema metafísico. No 

período soviético, os autores 

do século XX, posteriores à 

geração de prata dos 

futuristas, viveram essa 

atribuição com um sentido 

único — incorporando, em 

muitos casos, em seu destino 

a consumação dos epítetos 

célebres. Como diz a carta de 

apresentação da obra, em seu 

prefácio, se é possível 

perguntar “Como ler os 

russos?” é porque a pergunta 

“Por que ler os russos?” já 

está, mesmo que 

implicitamente, respondida 

para o público brasileiro. 

Muito disso tem a ver com 

essa palavra, com essa força 

única que a Rússia atribui a 

seus escritores. Citando Eric 

Auerbach, o prefácio do livro 

fala a respeito dessa força 

imediada que a literatura 

russa parecia deter quase que 

exclusivamente no século 

XIX, essa imediatez dos 

sentidos e dos instintos, um 

atravessamento completo 

pelas experiências. 

É complicado, periculoso, falar 
em generalizações, mas de toda 
forma essa força movente da 
literatura russa, especialmente 
surgindo de rompante na cena 
europeia, evoca a pujança 
daquele conhecimento que está 
com quem não é 
completamente incluído no 
centro da cultura, nem entre os 
centros econômicos — quem 
necessita olhar para si mesmo, e 
compreender — se entre sua 
parte civilizada, aceita, e sua 
parte tida como selvagem e 
bárbara. É muito simplista 
querer reduzir o caso de um 
país ao outro, estabelecer uma 
falsa equivalência entre os 
casos, como se essa bastasse 
completamente. Mas, 
indubitavelmente, a literatura na 
Rússia tem a importância da 
forma de um povo inventar-se a 
si mesmo, de atribuir-se essas 
qualidades, e nisso terá muito a 
ver com o Brasil e com seus 
autores. 

Presente e futuro. 
Como Ler Os 

Russos termina com um 

panorama de uma geração 

contemporânea — os primeiros 

“pós-soviéticos”, ou pelo 

menos, o primeiro grupo de 

autores que atingiu o 

reconhecimento internacional de sua obra 
depois da dissolução da União Soviética, 
mesmo que muitos dos incluídos sob essa 
categoria já escrevessem durante o período 
soviético, e que suas obras toquem em temas e 
traumas fundamentais à velha URSS. “A 
consagração dessa nova geração de autores 
mostra que a literatura russa não precisa de 
censura e nem de Gulag para produzir obras 
relevantes”, diz Irineu, se referindo à trupe 
internacionalmente consagrada que envolve 
Svetlana Aleksiévich, consagrada com o Nobel 
em 2015, Liumdilla Petruchvskáia e Vladimir 
Sorókin. Essa definição, embora com justo 
caráter de celebração, antecipa as encruzilhadas 
de quem escreve na Rússia contemporânea. As 
contradições da censura, até mesmo como 
forma de alimentar a criatividade, de lapidar o 
uso da metáfora e da sutileza, desde sempre 
foram matéria presente para autores russos e 
soviéticos, mas em tempos atuais, mesmo que 
certos materiais e temas ainda amarguem uma 
repressão estatal firme, os que buscam se 
lançar à arena dos profetas públicos desfrutam, 
nas palavras de Irineu, de “uma liberdade de 
expressão inaudita na história dos escritores 
russos”. Ocorre hoje, e esse é um diagnóstico 
apontado em Como Ler os Russos, que os 
escritores estão submetidos mais aos 
desmandos do mercado, à busca por 
publicação e divulgação, aos incessantismos de 
uma economia frenética, do que à repressão 
estatal, que se concentra com muito mais força 
em outras mídias — na TV, na internet, e em 
outros veículos que, para citar o escritor 
Ievguêni Dobrenko, “concentram as funções 
de propaganda e luta política”. 

Destino 
 

Bruno Pernambuco 
 
Subs. Masculino 
 
Sucessão de acontecimentos que não se consegue evitar; fado. 
Fatalidade a que estariam sujeitas todas as pessoas e todas as coisas do mundo: 
Ex.  ninguém é senhor do seu próprio destino. 
 
Que não se pode prever; futuro:  
Ex. meu destino nem eu sei. 
 
Propósito de alguma coisa; serventia, emprego, aplicação. 
Direção que se segue; rumo:  
Ex. andar sem destino. 
 
Local onde se quer chegar; meta: 
Ex. projeto sem destino certo. 
 
A própria existência; vida 
Ex. azares do destino. 

 
O destino não está presente em nenhum lugar. Não faz parte da vida — é aquilo que a extrapola, que determina todos 
os seus acontecimentos, que a ata completamente sob a lógica de seu sentido próprio — e ao mesmo tempo não existe 
para além dela, não se localiza em qualquer lugar, não subsiste como uma categoria metafísica independente, não se 
separa daqueles acontecimentos que supõe governar. Simultaneamente o destino é algo sem caracterização presente, 
que não é velho nem novo, excludente nem democrático, que não estipula critérios para aparecer, que surge aos jovens 
tanto quanto aos velhos, em imagens simples tanto quanto em fantasias elaboradas. O destino é um sentimento, e essa 
é inevitavelmente a forma pela qual ele se manifesta, mas há obviedade de que ele não seja apenas um sentimento. A 
clareza de que ele exista como algo que extrapola a interioridade, a necessidade, pautada por um trabalho conjunto da 
reflexão e do pensamento, de que ele seja definido com um substantivo, de que seja atribuído algo, mesmo que 
provisório, capaz de capturar sua forma intermitente e fugidia, que dele exige um destrinchamento linguístico.Falar em 
“Destino” é necessariamente destrinchar uma palavra múltipla, que se divide em muitos outros termos. É 
necessariamente falar em contradições — o acaso, afinal, é uma composição dos eventos elaborados pelo destino, que 
interrompem o curso normal da vida e do livre-arbítrio, ou dos momentos que escapam do seu jugo, daquilo que 
acontece sem regra, sem sucessão, sem significado? Discutir a natureza do destino, poder categorizar sua necessidade, é 
discutir a natureza daquilo que lhe escapa. O destino é um conceito incompleto, necessita de dados empíricos, 
necessita da força movente da vida para adquirir sentido. Não é possível dizer, a cada vez, mais que uma nota a 
respeito do destino. Sua força é tanta — mesmo que não seja definida como uma determinação absoluta dos 
acontecimentos, é tão compreensiva — que só é possível, a cada vez, falar a respeito de um aspecto seu. Os contos, as 
histórias curtas, são os gêneros que por excelência retratam as aparições do destino. São aqueles capazes de representar 
a sua dualidade, o movimento que está presente mesmo nas suas aparições mais estáticas.  Isso não quer dizer que o 
destino não possa se desenvolver lentamente, ao longo de um romance, aparecer na conclusão de uma novela, revelar-
se como algo que ilumina acontecimentos passados. Mas sua aparição verdadeira é sempre em doses precisas e — falo 
aqui quase em como uma opinião pessoal, um desafio à sua autoridade —, é sempre o destino de alguma coisa que se 
mostra, se revela nos fenômenos.  Existir é não estar menos preso ao destino por conta de haver uma parte sua que 
inevitavelmente foge ao seu controle. Uma verdadeira questão filosófica não seria a incapacidade de fugir do destino 
— este fato já estava muito claro aos gregos — mas a incapacidade de vivê-lo. Seria muito tolo reduzir o destino a uma 
provocação, a uma sugestão de vida —  a sua força tem outra natureza, um convencimento que está enraizado em uma 
outra forma de poder. Receber uma palavra — apresentada em um livro, uma peça, uma história, um filme — que é 
uma moção do próprio destino, uma imagem que ativa e conversa com o reconhecimento do destino pessoal, é um ato 
único, que está ao mesmo tempo dentro e fora das determinações. Essência continua. Que anima que aquece, que não 
pertence e ao mesmo tempo pertence ao tempo e ao espaço. 

VERBETE 



TODOS SOB O MESMO SOL? 
 

A Palavra desafiadora, então 
deslocou-se, repartiu-se em veículos 
mais velozes, imediatos e menos 
reflexivos. O que terá restado 
então, à palavra simples, comum, 
meio gasta dos escritores? Em 
nossa entrevista, Irineu faz bem ao 
lembra que já se vão trinta anos nos 
quais os escritores russos têm de 
submeter seu conteúdo a essas 
regras de mercadoria, e que as 
novas reflexões e formas de 
enfrentar essas barreiras criativas 
estão em constante mudança, 
sempre sendo experimentadas. 
Tudo que se diga aqui é apenas 
uma pressuposição desatualizada 
frente à realidade, mas ainda assim 
será valioso para ilustrar um pouco 
o desafio contemporâneo na russa, 
a autoras e autores que se dispõem 
a reinterpretar trezentos anos de 
uma história luminosa, e combinar 
isso com sua força autoral. 
Indagado, então, pelo entrevistador 
sobre o destino possível desses 
escritores presentes, sobre que 
saídas ainda restariam abertas a essa 
geração que agora escreve, o autor 
rebate com a realidade mais óbvia: 
não é quem está de quarentena, 
isolado em casa em terras 
paulistanas e sem vacina que 
poderá vaticinar sobre quem, além 
de três séculos de referências 
excepcionais, tem a segurança da 
Sputnik-V já próxima de seu 
sistema imune. Não cabe fazer 
adivinhações, e, afinal, isso não é de 
forma alguma um problema. Como 
Ler os Russos é uma obra que, 
retomando o passado, aponta 
possibilidades para o futuro- ou ao 
menos espalha centelhas que 
podem lhe inspirar. À pergunta Por 
que ler os russos, feita num acesso de 
clichê pelo repórter que aqui vos 
escreve, reage o tradutor: “minha 
resposta mais sincera é: porque é 
muito bom!”. E seu livro, é uma 
obra que ajuda a compreender a 
dimensão de tudo aquilo que está 
envolvido para chegar nessa 
resposta sincera. (B.P) 

Giovana Proença 

O sol é para todos? O acréscimo da 

interrogação ao título da mais aclamada 

obra da escritora norte-americana 

Harper Lee se justifica pelo caráter de 

questionamento que reflete temas 

como a justiça e a equidade nas páginas 

do livro. Ao tocar a complexidade de 

conceitos que se aproximam da 

filosofia e das ciências sociais, através 

da ótica de uma menina em processo 

de descobrimento do mundo e de suas 

contradições, a obra revela o 

desmantelamento da inocência. Scout, 

a jovem protagonista da obra de 

Harper Lee, se impacta com a realidade 

estilhaçada da sociedade que a cerca 

quando seu pai, o conceituado 

advogado Atticus, assume um 

polêmico caso que expõe o 

preconceito racial e as injustiças 

mundanas. Para aprofundar os 

fundamentos da visão que domina a 

realidade social da comunidade em que 

a pequena Scout está inserida, torna-se 

necessário a análise do contexto 

literário da produção de Lee, que 

resvala em rastros do chamado Gótico 

Sulista: a exposição das contradições 

do lado atrasado norte-americano. O 

Sul dos Estados Unidos, ainda sob 

alicerces dos vestígios da Guerra da 

Secessão – eclodida pela manutenção 

da escravidão nos estados sulistas – foi 

representado em decadência nas obras 

de William Faulkner, Flannery O’ 

Connor e Carson McCullers. Em O sol 

é para todos, a questão racial e a 

injustiça, enevoados pelo preconceito, 

ganham a nitidez da inocência juvenil, 

ao mesmo tempo que se desvelam na 

destruição da pureza, contradição 

arquitetada magistralmente pela autora.   

Atticus, grande referência de caráter 

dentro da comunidade – e da obra por 

suas belas declarações a favor da 

justiça – choca a mesma sociedade que 

o conceitua ao dedicar-se à defesa de 

um homem negro acusado de estupro 

por uma mulher branca. Sem direito ao 

julgamento e a presunção da inocência, 

Tom Robinson se vê acusado pelos 

olhares embebidos de preconceito de 

seus conterrâneos.  

Atemporal, o livro publicado na 

década de 60 ressoa os holofotes 

atuais da violência policial 

denunciada por grupos ativistas 

negros em movimentos como o 

Black Lives Matter e as noções da 

diferença de poder como 

resultado da violência, discutidas 

pelo pensador Michel Foucault.  

Para além das relações 

supracitadas, o trágico destino de 

Robinson dentro da prisão reflete 

a desumanização dentro do 

sistema carcerário e as ideias de 

Giorgio Agamben vinculadas ao 

conceito de homo sacer; termo 

do direito arcaico romano que se 

refere ao homem sacrificável pelo 

bem-estar social, evidenciando a 

vulnerabilidade de grupos 

marginalizados dentro de 

determinada comunidade, fator 

que se perpetua universalmente 

para fora do microcosmo 

temporal e especial criado por 

Harper Lee, e nos faz mais uma 

vez questionar se o sol é para 

todos. Scout se situa como uma 

narradora estrategicamente 

posicionada por sua condição 

limítrofe entre a visão livre de 

preconceitos estabelecidos 

socialmente e o princípio de sua 

percepção quanto as 

vulnerabilidades do mundo em 

que se insere. Dolorosamente, 

desvelamos por sua ótica as 

rupturas do universalismo de O 

sol é para todos. Em mais uma 

oposição, o livro carregado de 

motes densos e que tangem 

feridas históricas, é um marco 

dentro da cultura pop e da 

literatura voltada para jovens 

dentro da conjuntura norte-

americana e mundial.  

 



 
 

Maria Paula Curto 
 

Cachorrinho – e gatinho também – não 
deveria ficar doente nunca. Não é justo. 
Se existe uma “justiça divina”, que horror 
um cachorro pode ter feito nessa vida 
para ter um fibrossarcoma muito 
agressivo na mandíbula, assim, do nada? 
E ter que fazer uma espécie de 
radioterapia, com congelamento de 
células cancerígenas a cada semana? O 
quê? Um xixi fora do lugar? Destruir um 
par de chinelos? Ok, você pode alegar 
que tem cachorro violento, que morde 
inclusive o dono. Só sei dizer que já vi Pit 
Bull salvando criança que caiu na piscina 
e doberman lambendo a mão de quem o 
resgatou de um abandono cruel. E nunca 
vi rottweiler abandonar cria ou amigos 
porque precisava viajar nas férias… 
Minha menina peluda foi encontrada na 
rua em 31 de dezembro de 2016. Imunda, 
assustada, cheia de feridas. Não parecia 
fuga, até porque ninguém veio procurar 
por ela. Nem um anúncio sequer. 
Tadinha. Seu nome? Batizei de Hannah 
Arendt. Afinal, ela aprendeu muito cedo 
que a “banalidade do mal faz parte da 
condição humana”… Rosnava para 
qualquer um que chegasse perto. Tentava 
se proteger de um novo abandono. 
Demorou para ganhar confiança e 
mostrar afeto novamente. Hoje, é minha 
sombra, acompanhando cada movimento 
meu pela casa. Percebeu que esses seres 
ditos racionais, que andam nas “patas 
traseiras”, às vezes, também são capazes 
de amar. 

 
 

E muito.   Nem entendo como 
consigo gostar tanto desses seres 
peludos. De domingo a domingo, a 
gente tem que levar na rua para 
passear e fazer as necessidades básicas. 
E essa tarefa, que já era difícil em dias 
frios ou chuvosos, complicou bastante 
na pandemia. É máscara, álcool em gel 
e roupas na quarentena.  Nem entendo 
como consigo gostar tanto desses 
seres peludos. De domingo a 
domingo, a gente tem que levar na rua 
para passear e fazer as necessidades 
básicas. E essa tarefa, que já era difícil 
em dias frios ou chuvosos, complicou 
bastante na pandemia. É máscara, 
álcool em gel e roupas na quarentena. 
No início, então, quando se achava 
que o vírus poderia pular de uma blusa 
de moletom e entrar nas nossas 
narinas como um gladiador 
espinhento, eu parecia um Neil 
Armstrong tupiniquim sem qualquer 
pretensão de realizar um salto para a 
humanidade, mas desviando de 
vassouras e rodos e rezando para não 
escorregar no piso da área e dar de 
cara nos baldes com a água sanitária 
salvadora.  Essa sim, a grande heroína 
à época. Fora a quantidade de pelo 
pela casa, pela roupa, naquele sofá 
novo que a arquiteta garantiu que era 
o mais apropriado para pets e que, 
sim, foi super apropriado, tanto assim, 
que virou o reduto de todos e hoje a 
gente pede licença para eventualmente 
sentar e assistir a uma CPI animada, 
sem incomodar o descanso dos 
“operários” caninos e felinos da casa.  

 Ou quando, na melhor parte do filme, 
em pleno sábado à noite, a pipoca 
quentinha no colo, eles cismam que 
precisam comer. E ai de nós se não 
atendemos ao pedido deles. Sem chance 
de ouvir o filme. more aqui porque eu 
sou quem paga as contas… Bichos 
peludos são a prova viva, em carne, osso, 
pelos e lambidas, de que amor não é 
porque, mas apesar. Afinal, a gente não 
ama porque eles são fofinhos. A gente 
ama, apesar dos latidos, dos rosnados, do 
cocô e do xixi e das babas pela casa. 
Simples assim.  Hoje, Hannah me parece 
bem. O tratamento está surtindo efeito. 
O combinado com o veterinário é levá-la 
toda semana para o tal congelamento e 
acompanhar o resultado. Avisá-lo 
imediatamente, caso ela pare de comer. 
Esse é o sinal. A fome. Enquanto ela 
bater um prato de carne ou de ração, a 
esperança continua. Enquanto houver 
fome, há possibilidade de vida. Se ela 
recusar o quitute mais apetitoso, a 
suculenta fatia de peito de peru, é porque 
ela desistiu. E eu vou ter que tomar a 
terrível decisão que assombra todos os 
donos de pets: mandar sacrificar minha 
fiel amiga. Fico pensando se isso também 
não deveria valer para os humanos. 
Abreviar o sofrimento de dias, às vezes 
meses, em UTIs, ligados a milhares de 
fios, sabendo que retardar o fim é apenas 
prolongar a dor. O desejo, a fome, já se 
foi faz tempo. E a vida, tal qual dito pelo 
protagonista do filme “Mar adentro”, 
não deveria ser uma obrigação, mas um 
desejo. Só torço para que a minha 
Hannah continue com muita, muita 
fome… 

*Maria Paula é carioca, mãe e mestre em filosofia 
pela PUC
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Já ao lado do pai — cujo nome só 
revelado na segunda parte do livro —, 
Júlia se vê cindida entre atenção da 

figura paterna e “a máscara do homem 
mais jovem que imaginou/ pra si”. Um 
misto de confidente distante e 

companheiro dos momentos alegres e 
silenciosos de pedaços pizzas.         
Entrelaçando uma linguagem poética 

com recursos do mundo teatro, do 
romance e da escrita — ao abismo da 

autoficção —, Bei esmiúça o que 
“chama de carma ou: carregar uma 
pedra involuntária no coração” na vida 

de diversas filhas — e filhos — de 
mães devastadas pelas pequenas 
violências acumuladas. Falta de 

perspectiva profissional, casamentos 
fracassados, infâncias arruinadas, a 

hereditariedade da crueldade sempre 
faz ecoa aos mais fracos, indefesos. 
Dividido em três atos, a Pequena 

Coreografia do Adeus descreve o 
percurso de alguém que faz de tudo 
para superar a infância, cortar as raízes 

que lhe deram vigor, e buscar uma 
terra sua para chamar de lar e 
reescrever sua história. Talvez à alusão 

a um pássaro que cria suas penas no ar, 
durante o voo. No entanto, assim como 

nos diários que Júlia escreve quando 
cresce e sai de casa, trata-se de um 
passarinho amaldiçoado. Uma ave 

condenada a perpassar pelas mesmas 
experiências de seus genitores e 
amargar com o retorno aos mesmos 

dias da infância: amores cativos ao 
próprio tempo, emoldurados em 

nossos rostos em mistura de vida e 
corte.  Em tempo, não é da natureza do 
pássaro viver em gaiolas. Júlias, 

Alines e Eds (personagem do diário da 
protagonista) acreditam que não é 
porque trilhamos caminhos sombrios, 

habitados pela falta e ornamentados 
pela culpa, que não pode haver a luz 

dos desconhecidos, dos amigos e do 
sorriso próprio no espelho. Se Louise 
Bourgeois, autora da obra États 

Modifiés (Centre Pompidou, 1992), 
reproduzida como capa do livro, crê no 
arco histérico entre mãe e filho, 

evocando uma relação inequívoca de 
“I have a mother or I am a mother” (eu 
tenho uma mãe ou eu sou uma mãe). 

Bei acredita na redenção com seu 
próprio passado, principalmente 

quando ele pode ser ressignificado: 
“Pela rua de estátuas que/ engraçado/ 
não pareciam mais melancólicas. de 

repente elas/ ganharam contornos 
angelicais”  
    Pequena Coreografia do 

Adeus/Aline Bei/Cia. das Letras 2021                                          

André Vieira  
Iluminados por uma luz artificial 
que atravessa o espelho, cruzamos 
o olhar com o reflexo. Alguns 
segundos contemplando a imagem 
e, o que enxergarmos? Como uma 
foto 3×4 sobreposta a de nossos 
descendentes, em uma cabine de 
fotografias ou espalhada em uma 
mesa entre outros clientes 
sonolentos, a frase típica para 
puxar assunto não demora a sair da 
boca do fotógrafo desocupado: 
“você me lembra alguém”, “como 
você é a cara do pai!” ou “você é o 
xerox da sua mãe!”. A foto, 
contudo, conta mais do que mera 
semelhança física dos genitores, ela 
é a representação de tudo aquilo do 
que fomos até ali.  Das alegrias nos 
olhos às rugas recém-cultivadas no 
rosto, a forma com que lidamos 
como a vida, especialmente em 
sessões inflacionadas para tirar foto 
do RG, se materializa nos gestos e 
feições que reproduzimos dia a dia 
e no olhar que possuímos do 
mundo ao nosso redor. Em a 
Pequena Coreografia do Adeus (Cia. 
das Letras, 2021), Aline Bei, 
ganhadora do Prêmio São Paulo de 
Literatura de 2018 com O Peso do 
Pássaro Morto (Editora Nós, 
2018), tece um romance-relato que 
problematiza as relações familiares 
como início e norte no florescer de 

uma pessoa, sobretudo através da 
relação umbilical mãe-filha 

A partir dos olhos de Júlia Terra, 
Bei narra a história de uma 
menina frágil com “[..]as pernas/ 
magríssimas, os joelhos/ ossudos 
tentando/ se esconder” que entre 
uma infância marcada pelo rigor 
do couro e a aspereza de palavras 
pontiagudas, busca um lugar na 
casa onde o verbo amar não seja 
apenas pretexto de uma vida 
plangente. Símbolo da família 
despedaçada “Lá somos três 
solitários/ Irreversíveis/ 
Gravemente feridos/ Da guerra 
que travamos contra nós”, a sina 
da menina toma outros 
contornos quando Júlia se 
reaproxima da figura pai no pós-
casamento ou encontra no Balé 
uma saída para o inferno que 
pendura na casa da sua mãe.     
Desiludida no lar, tornar-se uma 
figura como sua professora de 
balé — conhecida apenas como 
Madame —, vira uma obsessão à 
menina. Leve, confiante e porta-
voz de uma arte internacional, a 
maîtresse expande o tatame e 
amplia o mundo de Júlia, a ponto 
da prática se tornar a única 
devoção da protagonista, por 
mais desajeitado fosse seu corpo 
nas performances de palco “A 
aura de Madame emanava/ um 
certo tom metafísico/ que 
despertava em mim/ o Desejo/ 
de ser/ a mentira de seus olhos”.                                      

Cenas particulares 
do abandono 
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