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Revistas literárias têm vida curta. Inesquecível sina que recaí sob o ofício 
de quem as faz, em contrapartida, vê-se a reinvenção dos formatos de 
revista, antes só impressos, em portais que, sem custo algum, hospedam 
das mais variadas publicações. E o caso desta fina que, a bem da verdade, 
demorou bons anos para engrenar no que você, leitor, vê agora. E outra 
verdade é o custo zero em hospedagem, via Wordpress, entre outras plata-
formas gratuitas, como o próprio gmail.
         Mas não pense o leitor que a filosofia de não colocar dinheiro no bol-
so extingue a filosofia mor das revistas literárias: valorizar seu conteúdo. 
Se houvesse caixa, certamente, haveria remuneração a cada autor, ilus-
trador, designer gráfico, diagramador, editor, entre outros colaboradores 
da publicação. Não é o caso. Nesta fina, que existe online desde outubro, 
todos cedemos em prol do projeto nossa mão de obra, precisando apertar 
o orçamento em outros departamentos para tocar a fina nos conformes 
da conformidade.
         Não é o mundo ideal não remunerar autores, embora seja esta a 
cultura de jornais literários e revistas, com exceção de publicações já bem 
estabelecidas com patrocinadores e assinantes. Mas, no final das contas, 
o balanço é positivo. Não se gasta nada. Ganhos materiais, tampouco. Fica 
na conta da revista os livros recebidos, as entrevistas feitas, as prosas 
realizadas, as leituras comentadas, o processo de revisão, as reuniões, o 
contato com o que vem sendo publicado. Esses ganhos são ouro para os 
fazedores de revista.
         Considerado também ouro dos tolos, há quem veja com maus olhos 
a prática de espalhar cultura. Divulgar autores e suas obras, analisar 
movimentos, maldizer tendências. Tudo é condenável aos olhos de quem 
vê uma publicação do gênero como uma empresa. Não é este o intuito da 
fina. Somos uma vitrine que, sem fundos, reluz na intenção (talvez até 
inocente) de apresentar o meio literário a internautas, já que nosso metiê 
é a internet. Talvez seja também um tipo de ouro dos tolos.

A redação.

OURO DOS TOLOS
carta ao leitor
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POESIA & POETAS  

Após mistério de séculos, internautas desvendam segredo da 
literatura.

Era uma tarde de primeiro de março de 2021. E para a maioria dos habi-
tantes do hemisfério-sul, mais uma jornada convencional da vida enfur-
nada em casa, a conciliar exigências do trabalho, obrigações familiares e 
exigências para sobrevivência em meio a pandemia. Sobre nossas cabeças, 
contudo, nos domínios de nossos irmãos do norte, uma revelação abalaria 
a definição de um dos gêneros mais antigos de nossa breve história como 
seres humanos: a finalidade da poesia. 
         Descoberta que nem vedas indianos, tampouco gathas zoroastras, 
passando por filósofos gregos e historiadores romanos puderam, em toda 
a sapiência e dedicação transmitir às nações vindouras ainda por nascer. 
Pois foi precisamente naquela segunda-feira, após a ressaca do último 
fim de semana de fevereiro, que artífices iluminados pela graça divina e 
munidos de aparelhos multicomunicacionais extragalácticos findaram um 
mistério de séculos, reinventando a roda e instau-
rando um novo paradigma em nosso tempo: enfim, 
encontrou-se a finalidade da poesia. 
         A descoberta poética aconteceu no perfil do 
Twitter da escritora não binária, Marieke Lucas 
Rijeneveld, após ela (ou ele) e sua casa de publi-
cações desistirem de traduzir para o holandês 
poemas de Amanda Gorman, poeta mundialmente 
conhecida depois de declamar The Hill We Climb, na posse de Joe Biden. 
O tom nevrálgico das publicações de fãs da poeta norte-americana contra 
a tradução de seus poemas por uma pessoa “branca e holandesa”, fez com 
que a escritora e a editora reconhecerem a “gafe” e afirmarem que seus 
próximos projetos serão acompanhados por “leitores sensíveis”. 
         O abacaxi neerlandês-estadunidense nos leva a um paradigma muito 
sério acerca de casos clássicos de lacração-cancelamento. Embora não 
se discuta o quão importante essas poesias sejam para seus leitores e 
admiradores norte-americanos, será que poderíamos cercear um outro 
povo, imerso em outra cultura e falante de outra língua, de ter acesso a 

Será que poderíamos cercear 
um outro povo, imerso em outra 
cultura e falante de outra língua, 
de ter acesso a um bem-cultural 
por conta da origem e fisionomia 
de tradutora? 

andré vieira
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um bem-cultural por conta da origem e fisionomia de tradutora? Gorman, 
ao contrário do se pense, não foi taxativa com a etnia, sua única exigência 
foi a de resguardar as características de seu texto (ritmo, estilo, oralidade 
etc.). 
         Para Bert de Kerpel, tradutor — e branco, antes que alguém per-
gunte — do parlamento holandês, em um texto da NWS, problematiza 
se o cancelamento de Rijeneveld seria motivado pela tese de que “um 
tradutor branco não seria capaz de ter empatia 
suficiente com os sentimentos que estão por 
trás dos poemas de Gorman.” E questiona se isso 
impediria a autora, ou qualquer um que se fosse, 
de fazer um bom trabalho editorial caso tivesse 
conhecimentos na língua e cultura da poeta, ele 
afirma: “É bastante rude dizer que [quem] tem a 
mesma cor de pele de Amanda Gorman está, por 
definição, em melhor posição para traduzir seus poemas.”. 
         O cancelamento da editora e da autora holandesas aponta para um de-
bate mais delicado: só deveríamos ler textos, desfrutar poesias e imaginar 
mundos dentro de caixas pré-delimitadas por questões ideológicas, cul-
turais e de raças? O risco de alçarmos uma cultura determinista — intro-
duzida por séquitos de seus asseclas — é talvez restringir o acesso de tudo 
produzido até então a uma casta de privilegiados, seja de leitores, seja de 
tradutores. “A propósito, as obras de escritores podem ser traduzidas por 
mulheres? Será que traduzir James Joyce e Marcel Proust é trabalho só 
para homens brancos?”, argumenta Dirce Waltrick do Amarante, professo-
ra de estudos de tradução, na Federal de Santa Catarina, em artigo no mês 
passado no Estadão.
         E quem perde com tudo isso? A 
Poesia, os poetas e os leitores. Por certo, 
reivindicar um tema ou uma temática 
dentro de um panorama sociocultural é 
importantíssimo para enriquecer a dis-
cussão desde a lombada do livro até a sala 
de estar; contudo, é correto criar barrei-
ras à circulação de poetas e suas obras? 
Aparentemente, os “leitores sensíveis” 
de Gorman não a compreendem em suas 
próprias palavras: “Pois sempre há luz/
se apenas formos corajosos o suficiente 
para ver isso/se apenas formos corajosos 
o suficiente para sermos isso”.           

“É bastante rude dizer que 
[quem] tem a mesma cor de pele 
de Amanda Gorman está, por 
definição, em melhor posição 
para traduzir seus poemas.”.



crítica 6

ESTÓRIAS DO CONCRETO  

Adaptado para o cinema, “Se a rua Beale falasse” fortalece legado do 
escritor James Baldwin.

Se a rua Beale falasse, acredito que usaria as mesmas palavras de James 
Baldwin para contar a tocante história de Tish e Fonny. Cerca de mil qui-
lômetros separam a Rua Beale no Mississipi – que dá título ao romance – e 
o Harlem em Nova Iorque, onde a narrativa realmente se passa. Contudo, 
a importância do local é histórica, uma vez que serviu de palco para o 
desenvolvimento de diversas expressões artísticas – como o blues e o jazz 
de Muddy Waters, Louis Armstrong e B.B. King. Além disso, foi o cenário 
escolhido para a idealização de estratégias e protestos durante a época do 
Movimento dos Direitos Civis. Certa vez, Baldwin declarou que o seu livro 
se dedica a dar expressão ao legado criado na Rua Beale e em outros bair-
ros que floresceram a partir da cultura afro-americana. Não é um exagero 
afirmar que o autor cumpriu seu objetivo.
         A trajetória de Tish e Fonny equilibra a dor pungente e a esperança 
inabalável – e, por isso mesmo, é extremamente potente. Baldwin é impla-
cável em sua sinceridade e agudeza, de modo que sua ficção é cruelmente 
próxima da realidade. Em um primeiro momento, descobre-se que o casal 
está separado por uma injustiça: ele é acusado do estupro de uma mulher 
branca. Através dos olhos de Tish, o leitor sabe que Fonny é inocente. 
A angústia arranha as páginas do livro, tornando-o irremediavelmente 
claustrofóbico diante da incerteza da liberdade do homem.
         O sentimento de impotência é arrasador, mas não destrói a fé, ou 
suspende os esforços da família de Tish. Os laços familiares de Fonny 
parecem nublados até que os nós começam a ser desatados. As circuns-
tâncias são mais complexas do que o esperado: a mãe e as irmãs do rapaz 
fazem um péssimo juízo de seu caráter, baseadas unicamente no tom de 
sua pele. Assim, o pai, a mãe e a irmã de Tish configuram o único apoio 
que Fonny possui do lado de fora da prisão. Por meio dessa dinâmica, 
Baldwin revela os comportamentos e distinções que existem dentro da 
própria comunidade negra nos Estados Unidos.
         A prisão de Fonny se mostra uma represália orquestrada por um 
policial branco. A gravidez de Tish e o alto custo do advogado são alguns 
dos infortúnios que são somados ao quadro de desespero pintado pelo 
romance. Mas também há a ternura, que reside nas memórias cômicas do 

laura pilan 
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primeiro encontro entre duas crianças desajeitadas e nas lembranças do 
amor partilhado no apartamento recém-comprado.
         Baldwin retrata o nascimento de uma força que não deveria se fazer 
necessária, mas que é impiedosamente exigida e brutalmente arrancada – 
diariamente. Essa força cresce, se perpetua e cria raízes. A Rua Beale fala 
e vive. A sua voz ecoa na determinação de Tish, na resistência de Fonny, 
no ímpeto de Ernestine, na coragem de Sharon, e, em última instância, na 
obra de James Baldwin. 

Se a Rua Beale Falasse 
James Baldwin 
Companhia das Letras
2019
Jório Dauster 
224 páginas
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LUA VAI

I.

você pensou que a travessia
do maracatu pela rua do porto
levaria menos de quinze minutos.
eu duvidei e disse
que o samba vinha
depois das seis.
no fundo,
nós dois estávamos
errados sobre finais felizes,
que, sim, existem.
é questão de enxergar.

II.

a certa altura, eu ainda acreditava
na literatura, e você, mais dada
à música, foi quem sempre
soube ouvir.
vivi a história das rodoviárias,
transitei pelas farmácias de beira
de estrada, mas coube a você a batalha
de aglutinar duas cidades inteiras no peito.

III.

o pagode dos anos noventa
pode não explicar tudo,
mas tenta,
e é óbvio, como toda certeza é soberba,
que das vezes em que se encontra
os amores da vida
a última é a mais clara.
a desavisada, a mais bonita.

raí prado morgado
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AFIRMATIVAS

sou dúvida
mas ninguém duvida
pois afirmo com convicção
minhas incertezas
meus vãos.

no caminho
os abismos salto
bem alto
para parecer
menos incauto.

no fundo, entretanto
carrego nas afirmações
que faço
meus muitos senões
meu bagaço.

assim, tanta afirmativa
deixada no caminho
cativa
quem teme estar
sozinho.

giovani miguez
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UMA MULHER, UMA ILHA

Quando Xuela deita em sua cama, no quarto da casa do pai, o dourado 
Alfred, ela escuta as ondas quebrarem nas pedras da encosta. Sobre a 
calmaria daquela noite, uma descrição idílica transporta os ouvidos do 
leitor a Antígua e Barbuda, ilha caribenha pouco explorada (na literatura, 
ao menos). O assombro quase espectral do silêncio traz ruídos dos ani-
mais que se arrastam, do caldeirão que ferve na fogueira, das ondas “que 
lambem os rochedos da costa”, descreve a narradora.  
         Ao discorrer sobre colonialismo, escravização dos povos nativos da 
ilha caribenha de Antígua, o racismo estrutural que é latente na vida de 
seus conterrâneos, Jamaica Kincaid expõe as contradições do pai, que é 
fruto de uma união de europeu com africana, e da mãe, nativa da ilha. Ao 
descrever seus retratos, ela não ignora um único cabelo vermelho do pai, 
e como esse fenótipo influencia seu julgamento. Seu pai é um personagem 
de várias faces. Ora sua maior influência, ora o retrato da derrota. Ela o 
escrutina e tenta descobrir mais de si a partir de seu genitor.  
         Em A autobiografia da minha mãe, a escritora e professora de 
literatura africana Jamaica Kincaid, célebre colaboradora do periódico 
underground The Village Voice e da The New Yorker, nos Estados Unidos, 
concentra as buscas na reconstrução da identidade da personagem por 
meio de reminiscências, episódios dramáticos que marcaram sua vida e 
superstições. Xuela Claudette Richardson faz uma viagem em torno de si e 
conclui: “O nome de uma pessoa é ao mesmo tempo sua história recapitula-
da e resumida”. Assim, movida por esse senso crítico genealógico, ela revive 
também as angústias dos seus pais. 
         Uma espécie de magia ancestral guia a protagonista que têm uma 
sina: reconstruir a persona da mãe. É uma busca incessante, intermitente 
e meticulosa. A personagem que perdeu a mãe no nascimento sonha 
quase todas as noites com uma espécie de figura materna, em que só os 
calcanhares são vistos. Se Aquiles fosse, como no mito grego, estaria ela 
condenada a uma vida às sombras da mãe, em que a simples lembrança de 
seu nome a colocaria em desespero. Entretanto, a mãe, uma das sobre-

matheus lopes quirino

Ancestralidade perdida é tema central de “A Autobiografia da 
Minha Mãe”.
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viventes dos índios caraíbas, é sua força motriz para continuar a busca. 
Xuela sabe manipular a melancolia. Ela conduz suas memórias fragmenta-
das ao longo da vida, tentando montar uma espécie de quebra-cabeças.
         O interessante na narrativa é, mesmo já anciã, como a sempre menina 
dá as caras. Ela realiza uma espécie de psicanálise de si, trazendo à tona 
fatos da infância para comprovar suas teorias. Nessa seara de primeiras, 
segundas e terceiras infâncias. Período decisivo em sua vida, ela soube se 
defender desde cedo, pelo silêncio, das investidas da madrasta que a que-
ria matar. Do colar não usado para se precaver do feitiço, quando ela vê o 
cachorro da família fenecer em um dia, logo após o animal usar o adereço. 
Outras tantas investidas da inveja dos que queriam apagar Xuela do mapa 
são sustadas por uma espécie de aviso do mundo dos mortos. Ela está 
em constante contato com as lendas da Ilha em que vive, a morte ronda e 
Xuela prefere se recolher. Aprende com ela. 
         Ponderando superstições com planos para sobreviver e jogar-se no 
mundo de fato, logo no começo de A autobiografia da minha mãe ela tem 
um encontro marcado com a solidão: “era o mais simples dos mais simples 
dos quartos, mas tinha mais luxo do que eu jamais havia imaginado, me 
propiciava algo que eu nem sabia que precisava: me propiciava solidão”, es-
creve a autora. De fato, a solidão, em matéria de habitat para um escritor, 
proporciona um manancial de sabedoria. Influenciada pelos precursores 
do Bildungsroman, Jamaica Kincaid conduz sua personagem, literalmente, 
pela estrada da vida. Como quando sai da casa de Madame LaBatte depois 
de provocar um aborto, ainda jovenzinha. 
         Xuela Claudette Richardson tem traços biográficos de sua autora que 
se chama Elaine Cynthia Potter Richardson. Com a ida aos Estados Unidos, 
onde mora desde os 17, Jamaica Kincaid escolheu este pseudônimo para 
assinar seus livros. Hoje, ela mora em Vermont, dá aulas na Universidade 
de Harvard e seu nome aparece, anualmente, na lista dos cotados para o 
Prêmio Nobel de Literatura. Nascida em St John, Antígua, tornou-se uma 
das vozes mais críticas do colonialismo e do racismo de sua época. Farol 
para uma geração de escritores afro-americanos e afro-latinos, Jamaica 
Kincaid toca na diáspora racial sem, necessariamente, escancara-la. A 
sobrevivência, em seu romance, também é sinônimo de beleza e vice-versa. 
 
 
A autobiografia da minha mãe 
Jamaica Kincaid 
tradução de Débora Landsberg 
Alfaguara 
144pp.
2020 
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NA SUÍTE DE MADALOSSO

A tensão é construída desde a primeira linha. “Estou raptando 
uma criança”, anuncia a narrativa de Suíte Tóquio, o mais re-
cente romance de Giovana Madalosso, publicado pela Toda-
via. Com a publicação de Tudo pode ser roubado, em 2018, a 
escritora vem sendo reconhecida como uma voz promissora na 
prosa brasileira contemporânea. Suíte Tóquio é o modo como a 
mãe - a patroa - escolhe chamar o quarto da empregada. 

A alcunha é o modo de suavizar o vínculo de toda a vida 
da babá ao microcosmo do trabalho. O cômodo é transformado, assim, 
em algo semelhante a uma suíte de hotel, o modus operandi de um Brasil 
que funciona sob a máscara cordial. “ Essa suíte tornou-se o epicentro da 
história, condensando os dramas pessoais e conflitos de classe de forma 
orgânica, sem que eu precisasse planejar muito.”, Madalosso define o nú-
cleo do romance.

Quem confessa o crime que serve de motor à trama é Maju, uma das 
narradoras de Suíte Tóquio, e babá da menina Cora. Por sua ótica, temos o 
primeiro contato com o livro. A outra voz que conhecemos é a da mãe da 
criança, Fernanda. Colocadas em pé de igualdade por Madalosso, as duas 
mulheres revezam o comando da história, sempre em primeira pessoa. A 
autora explica: “Não queria privilegiar o ponto de vista de uma, nem de 
outra, queria expôr tudo com isonomia, e sem fazer julgamentos.”

Madalosso vai além, e manifesta seu posicionamento na forma do 
feminismo e “na escolha de personagens pouco retratadas na literatura”. 
Em Suíte Tóquio, essa afirmação é representada por duas personagens 
femininas, que se opõem e complementam em diferentes conflitos. Fer-
nanda vive entre o cargo de destaque, o desbravar do mundo do trabalho 
e o desvendar da sexualidade, do erotismo e do amor; mantendo um caso 
extraconjugal com outra mulher. 

Maju é a babá que dedica toda a vida à menina Cora, e chora o rela-
cionamento falido com o marido, fadado ao fracasso devido às imposições 
do emprego, ao som de Elton John. Nesse sentido, a viagem de Fernanda 
ao lado da amante é símbolo máximo da distância, fuga das limitações do 
lar. Enquanto isso, Maju está presa nas proximidades do enclausuramento 

giovana proença 

Autora em ascensão, a literatura de Giovana Madalosso 
contempla personagens à margem.

gente fina



em sua suíte,  vestindo o uniforme do Exército Branco - modo como Fer-
nanda vê o conjunto formado pelas babás da vizinhança.

Suíte Tóquio é um tratado moderno sobre os lugares da maternidade, 
e da mulher brasileira do século XXI. “É muito difícil falar em maternidade 
contemporânea quando temos tantas realidades distintas coexistindo em 
um só tempo” Madalosso contesta o rótulo generalizante. Estamos, afinal, 
diante de uma história de desigualdades, que sintetiza a divisão escancara-
da pelo Brasil de Bolsonaro - mas cujas sombras há tempos se escondem 
por trás do (in)cômodo aos fundos das residências da classe média e da 
elite verde e amarela. 

“Todo amor é um sacrifício”, a epígrafe do romance, retirada de 
Arnon Grunberg,  evidencia o cerne Suíte Tóquio: de quem são pedidos os 
sacrifícios. Madalosso nos convida a questionar a existência do símbolo 
máximo do conflito - o quarto de empregada -  e ressoa o questionamen-
to: Livre das amarras do uniforme e de uma burguesia incapaz de cuidar 
de si mesma, que diria o Exército Branco?

Você é uma autora que vem se destacando dentro da literatura brasilei-
ra contemporânea. Quando começou o seu gosto pela escrita e em que 
momento você se reconheceu como escritora? [fina]

Escrevo desde que me alfabetizei. Aos oito anos, já escrevia diá-
rios, desenhava histórias em quadrinhos. Com dez anos criei uma língua, 
cheguei a ensinar para outra pessoa, lembro de algumas frases até hoje: xa 
tomchap automaton trola? Aos quinze, ganhei uma bolsa na escola pelos 
meus poemas e logo passei a escrever contos. Acho que já era escritora 
desde então, mas só fui me assumir como tal perto dos quarenta anos, 
quando publiquei meu primeiro livro. Essa demora se deu em função da 
desqualificação do trabalho artístico no contexto social em que eu vivia, 
uma classe média bastante conservadora. [G. Madalosso]

Seus dois romances, Tudo Pode Ser Roubado e Suíte Tóquio conquistaram 
boas opiniões da crítica. Como foi para você essa recepção?

Fiquei muito feliz, claro. Mas o que me deixa ainda mais feliz é a 
resposta do leitor, saber que muita gente está lendo o livro e que a leitura 
está fazendo alguma diferença para as pessoas. Muitos me procuram para 
agradecer porque se identificam com os personagens, percebem que não 
são os únicos a atravessar certas crises e dores. Ou me procuram para 
dizer que foram absorvidos pelo livro, o que considero um vitória nesse 
contexto de tanta angústia e dispersão. 

O que te levou, como escritora, a retratar a realidade de uma profis-
são tão determinante e vista como invisível como as babás - o Exército 
Branco?

13gente fina
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Quando minha filha nasceu, passei a frequentar a praça do meu bairro 
e ouvir as histórias das babás. Era comum ouvir histórias de mães que 
deixaram seus filhos no nordeste para cuidar dos filhos dos outros em 
São Paulo. Também acompanhei o caso de uma babá que se viu obrigada a 
largar seu recém-nascido numa sacola, na frente de um prédio, porque ele 
não seria aceito no quarto de empregada em que ela morava. 

Essas mulheres seguram no colo e nas costas a nossa sociedade, 
permitem que nós, mulheres e homens possamos nos realizar, e ninguém 
fala delas. É como se fossem invisíveis. Nasceu daí a minha vontade de 
escrever a respeito do que chamo de exército branco, fazendo uma refe-
rência aos seus uniformes.

Como foi o processo de desenvolvimento de uma história com tantas 
nuances e de que modo, como autora, você vê o equilíbrio entre o social 
e o microcosmo familiar no livro? 

Levei dois anos trabalhando nesse livro. Escolhi 
chamá-lo de Suíte Tóquio porque é assim que uma 
das narradoras, a mãe da criança, apelida o quarto 
de empregada da sua casa, após fazer uma reforma e 
transformá-lo em algo próximo a uma minúscula suí-
te de hotel, para atrair a babá a praticamente morar lá 
dentro. Essa suíte tornou-se o epicentro da história, 
condensando os dramas pessoais e conflitos de classe de forma orgânica, 
sem que eu precisasse planejar muito. 

Em Suíte Tóquio, temos duas narradoras com vozes distintas. Como você 
pensou essa divisão?

Quando decidi que ia contar a história de uma babá e de uma mãe, 
pensei que queria colocá-las em pé de igualdade. Não queria privilegiar 
o ponto de vista de uma, nem de outra, queria expôr tudo com isonomia, 
e sem fazer julgamentos. Para isso deixei que cada uma narrasse a sua 
história em primeira pessoa, tomando o cuidado de revezar os capítulos,  
dando o mesmo espaço para cada voz.

Como você enxerga a maternidade contemporânea? E de que forma você 
vê o conflito entre ser mãe e explorar esferas da vida, como a carreira e 
a sexualidade?

É muito difícil falar em maternidade contemporânea quando temos 
tantas realidades distintas coexistindo em um só tempo. Algumas mães 
com acesso à informação, outras que não foram incluídas no universo 
digital ou sequer alfabetizadas. Algumas que não podem usar métodos 
contraceptivos por questões religiosas, outras que só têm filhos porque 
não puderam abortar. Do outro lado do mundo, temos as sauditas, que 

Escolhi chamar (o livro) de Suíte 
Tóquio porque é assim que uma 
das narradoras, a mãe da criança, 
apelida o quarto de empregada 
da sua casa (...)
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passaram a votar apenas em 2015, sem arbítrio sobre suas trajetórias. Ou 
seja, a maternidade contemporânea são muitas. Para as mulheres que têm 
o privilégio de entoar na prática o “meu corpo, minhas regras”, acredito 
que estamos vivendo uma boa fase, de entendimento de que não estamos 
aqui para servir o outro. Seja o outro nosso parceiro ou o nosso filho.

Como está sendo para você o processo de adaptação do romance para o 
cinema?

Cogitei me envolver na adaptação mas acabei desistindo. Há mulhe-
res tão talentosas no cinema, achei melhor colocar o trabalho nas mãos 
de uma roteirista e de uma diretora que vão trazer novas camadas para o 
livro. 

Pensando no contexto pandêmico e na literatura, o que você pensa sobre 
o papel das lives e dos festivais literários on-line para os escritores e 
leitores quarentenados?

De certa forma, o formato online trouxe benefícios. Se numa feira 
literária éramos vistos por um público presencial de cerca de sessenta 
pessoas, esse número agora é maior, já que diversos leitores, de diversas 
partes do país, têm acesso aos eventos. Ganhamos em amplitude, mas 
perdemos num aspecto incomensurável: o de ver, sentir o público. 

Na sua bio do Instagram, você se posiciona politicamente como feminis-
ta e climática. Para você, qual a importância da escritora -  e do escritor 
- se colocar nos movimentos sociais? E como isso se manifesta na sua 
escrita? 

Não acho que se colocar politicamente seja uma obrigação do 
escritor. Aliás, detesto qualquer tipo de obrigação no terreno da arte. Já 
ganhamos tão pouco e damos tanto, sermos cobrados seria injusto. Por 
outro lado, estamos vivendo um momento delicado: pandemia, miséria, 
ameaças de autoristarismo, genocício negro, indígena e,  agora, de toda a 
população. Para completar, a crise climática vem aí para agravar tudo isso 
e aprofundar ainda mais as diferenças de gênero, classe e raça. Respei-
to quem fica alheio, mas confesso que não admiro. Os artistas que mais 
gosto sempre foram permeáveis a seu tempo e de alguma forma reagiram 
a ele, ainda que se colocando em posições equivocadas, que depois lhes 
gerariam arrependimento. No meu caso, o engajamento político surge 
na forma de feminismo e manifesta-se na escolha de personagens pouco 
retratadas na literatura. 

Por último, se você pudesse deixar apenas uma mensagem para o Brasil 
de hoje, o que você escreveria?

Fora, Bolsonaro. 
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AMOR

1. Sentimento que predispõe alguém a desejar o bem de outrem, ou de 
alguma coisa;
2. Sentimento de dedicação absoluta de um ser a outro ser ou a uma coisa; 
devoção extrema:

“Amor é um fogo que arde sem se ver” (Luís de Camões, Rimas, p.135); 
“Vereis amor da pátria não movido/ De prêmio vil, mas alto e quase 
eterno (Id., Os Lusíadas, I, 10)

3. Sentimento de afeto ditado por laços de família
4. Sentimento terno ou ardente de uma pessoa por outra, e que engloba 
também atração física

“Tenho frio e ardo em febre!/ O amor me acalma e endouda, o amor 
me eleva e abate!” (Olavo Bilac, Poesias, p. 124);

5. Por extensão Atração física e natural entre animais de sexos opostos
6. Amor (4) passageiro e sem consequência; capricho
7. Aventura amorosa; amores (3)
8. Adoração, veneração, culto
9. Afeição, amizade, carinho, simpatia, ternura
10. Inclinação ou apego profundo a algum valor ou a alguma coisa que 
proporcione prazer; entusiasmo, paixão
11. Muito cuidado, zelo, carinho
12. O objeto do amor (1 a 9)
13. Mitologia Cupido

“Não me parecia que Amor/ pudesse tanto comigo/ que donde entre 
por amigo/ se levante por senhor” (Luís de Camões, Rimas, p.69)

(Aurélio, 2021)

É sempre cedo e tarde demais para falar a respeito do amor. Cedo, porque 
ele nunca realmente chega. Amar é sempre incompleto. Aquilo que se vive, 
quando se usa essa palavra, “Amor”, assim tão desafogadamente, com tanto 
desencargo, não é mais que uma pequena, minúscula, terrena, inteiramen-
te, parte sua.  O amor mais certo é aquele que mais se trai. Tarde porque 
senti-lo é que ele já tenha passado. A intuição do amor é posterior ao seu 
próprio sentimento. A sua linguagem é própria, lenta demais para a pressa 
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dos acontecimentos e veloz demais para a imprecisão dos pensamentos.
Descrever o que é o amor é avançar dentro de um impossível- mas que 
pode ser um impossível muito diferente de outros conceitos, menos 
inventados, menos descritos em formas incompletas, por interesse ou ig-
norância- isso se eram realmente incompletas, se pode, nesse caso, existir 
completude. 

O amor, como muitas definições, pode ser apenas lembrança de 
quem o sentiu, ou apenas invenção de quem nunca chegou perto de o 
viver. E talvez não só no seu caso esses dois opostos possam ser a mesma 
coisa, dispor da mesma exata matéria- mas em nada, da forma que o é no 
amor, essas definições ainda não lhe atingem por inteiro, e sendo iguais 
são duas incompletudes inteiramente distintas.

Não se deveria perguntar se o amor existe de fato- enquanto entida-
de, ou enquanto invenção, mas invenção persistente, que se mantém, que 
se justifica, que diz alguma coisa, mesmo que em meia mentira. Melhor 
seria perguntar se existe algo que está além da linguagem usual, se existe 
alguma emoção natural- os sentimentos podem, afinal, ser de uma espécie 
inventada, feitos pela palavra, criados quando seu sentido é enunciado- 
que de fato não se alcance completamente, que mostre-se e esconda-se, 
que se presuma, vez ou outra, ter sido encontrado com perfeição em uma 
poesia, conforme à época, na forma e na voz de quem tinha direito de 
dizê-lo, e que depois se transforme novamente, se abra num encontro que 
minta o dito anteriormente. 

Todo esse espanto me traz definições possíveis:

Amor
Aquele sentimento que, no instante em que é vivido, é simultaneamente novo 
e velho; é, ao mesmo tempo, inédito e bissexto.

mas sei que isso não me vale de nada. Ou, que por mais valiosa que a 
palavra seja, ao proferi-la seu sentido já se dissipou. O amor, se existe, por 
natureza fala em passagens que tem a velocidade de Hermes.

O amor é inevitavelmente a última de todas as coisas. É aquilo que 
nasce depois de toda a angústia, depois da dor, da tontura, da falta de 
dinheiro, da náusea, da pedra, da asma e da eternidade. Pode ser aquilo 
que nasce após o fim, ou o que está colocado após o futuro. Pode presumir 
todas as mortes, para se justificar.  O amor é o sentimento que não cabe 
inteiramente na imaginação, nem na emoção singular, nem na vivência de 
quem quer que seja, mas que está condenado a não ser nada que extrapole 
os limites daqueles que o contém. Amar é inventar a própria humanidade, 
às vezes dissonantemente, mal-ajambradamente, e improvisando.
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FACE A FACE 

Marcelo acordou disposto a ver Aquele-que-tudo-sabe, porque era 
domingo. E algo dentro dele gemia pela falta de um sentido que o pudesse 
levá-lo até o fim do dia. Da vida. Ele precisava ver Deus. Havia um sino na 
catedral da igreja. Um sino. Alto, vasto, imerso. Um objeto grande e relu-
zente, dourado como as águas de outro mundo. Marcelo sentou-se em um 
banco à margem de um pequeno jardim selvagem. Antes que ele pudesse 
pensar, sua alma gritou uma voz de desespero e de milagre sobre-humano.

Havia um sino despertando. Vitorioso em si mesmo. Sobre ele. O 
pêndulo central acordara, rompendo o sentido do seu íntimo em entra-
ves, badaladas: um som consistente, brutalmente melodioso, divinamente 
ruidoso. Um som de Deus. Marcelo ouviu atento o primeiro badalar, o 
primeiro chamamento para o inconcebível do próprio corpo. O que ressoa 
em mim? Pensou. Porque o sino está longe, mágico e magnífico, alcançan-
do o céu de marfim. Eu estou aqui, onde ninguém me vê, e aconteço como 
um sino enferrujado; minha ferrugem é a camada do meu primeiro eu, que 
deixei morrer. A minha superfície é minguante, áspera, como o som que se 
perdeu dentro do meu corpo.

Eu trânsito, sonâmbulo, como o sino ausente de sentido, porque não 
estou me cumprindo em mim. Como um toque que vem da manifesta-
ção de ser, como as mãos que escorregam pela minha pele e de repente, 
nasço. Vejo-me diante do mais completo eu. O milagre. Bomm. A primeira 
morte. Marcelo diante de mim, diante do mundo, estremeceu. Porque era 
ele. E o som era uma mão, tocando o seu oculto, o seu lugar em que algo 
se mistura com a confluência de sentir o peso e a glória de suportar a si 
mesmo.

O som o sentiu. E Marcelo era. Bomm. Algo lhe chama. Algo sou eu. 
O espelho da minha face perdida entre o ontem e o hoje. Porque anti-
gamente Marcelo me era. Agora sou que o sou. E o sino é-lhe. Os raios do 
sol reluziam sobre a cúpula de ouro, rastejando por todos os lados como 
se uma luz, uma luz melancólica e nova, se estendesse pelo seu corpo e 
ele se tornasse imenso. Qual era o seu destino? Era este: sentar no banco 
de madeira úmido pela recém-tempestade, ouvir o som voraz, catedrá-
tico, gritando para que ele, exangue como o céu, encontrasse na secura 
do próprio corpo a ânsia para viver; permitir-se, ainda que lhe parecesse 
a conjuntura de uma violação, ser transgredido pelo. Bomm. E dessa vez, 
Marcelo se tomou de tal forma que não entendo. Porque os seus dedos 
dos pés sentiram o toque, o toque do mundo. Ele, sem arrogância, sem 

gustavo henrique araújo



displicência, sem altivez, se imaginou como o pai dos homens. O eterno. 
Eu sou o que Deus quer de mim. E seu sangue era o sangue suspenso. 
Branco, luzente, celeste. Marcelo tornara-se uma fresta para o mistério. E 
algo nele estava germinando, indomável como o jardim ao seu redor, que 
não se pressente. Um campo nunca sentido; o silêncio da terra acontecen-
do antes que o homem reconheça qualquer sinal de vida. Marcelo chegou 
aonde não se chega. E reivindicou. A si? Ao outro? O que era o meu Marce-
lo? Carne, desejo, ferrolho. Um Homem.

Marcelo era o meu eu-humano. E eu sou a condição humana que se 
perde, se transmuta, se persiste na própria raiz do… ser. Ele haveria de 
querer a mim, a si, líquido, errante, deleitoso. Bomm. E repito o bomm. 
O gozo. O prazer. O obsceno que é ser homem. Homem. Simplesmente. 
Marcelo enquanto se preparava para o próximo som, o infinito contido no 
bomm do mundo, deslizou para dentro de si, como se ao tocar a mar-
gem, se tornasse nauta pelas águas da necessidade humana. O que ele é? 
Múltiplo? Comovente? Donzela? Marcelo não podia mais definir antes que 
viesse o bomm da vida. em Antes que ele fosse alguma coisa era preciso 
não ser.

Minuciosa e lentamente, voltou a chover. Águas sobre a pedra. Um 
corpo de vagas e passados. E Bomm. Um cão então se fez em meus olhos. 
Aquele que lhe rondava em busca de algo incompreensível. Porque eu não 
me posso dar a um cão, eu não sei o que ele me deseja… Eu não sei o que 
sou para um cachorro sem dono, sem lar, sem humanidade. Eu sou tudo 
o que ele precisa? Eis a presença foi tenebrosa, pois como se valente e 
triste ousasse, o cão levantou a escura perna traseira e molhou a calça de 
Marcelo.

E só ele pode dizer: “nasceu-me o sentimento”. Porque o cão reco-
nheceu em mim a morte, então estava em nós o laço íntimo de uma verda-
de lascívia, de um instante extasiado: nós éramos cão. Eu era. Marcelo, o 
que dizes agora. O Bomm. Estava nele o amarelo ardente, a inconclusão. 
O mais oculto de si veio do outro. E Marcelo olhou o cão, com medo do 
que ele era. Eu temo a minha condição humana: a surda ladradura de 
lábios. E como se o cão de repente entendesse tudo, e fosse Homem, gozo, 
tormento, tudo o que não sou; finalmente o animal pôs suas quatro patas 
no chão, altivo como um corcel, magro como a vida, negro como a noite, e 
sem corpo, sem rastro, latiu para Marcelo.

O Bomm de si mesmo. E ele despencou. Incomensurável, rubro, sem 
osso. Apenas um veio de tempo, uma pergunta pênsil, em um flamejante 
campo de lucidez pura. Inteira. E Marcelo então disse ao cão, sem voz, 
sem som, meramente a bruta carne exposta; o suor, o visgo da realida-
de enfim sentida como uma ferida incendiada: “eu te amo”. E isso era 
Marcelo, virgem. Um amor perseguidor, longínquo, um passo aéreo, sobre 
o meu. Como se tu ele me amasses e te amasses. Pousando o próprio pé 
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no rasto do meu fogo. Ele pôs as mãos no chão, e diante do homem-cão 
ele se prostrou de quatro, em meio à tempestade, (em meio) ao Bomm. E 
ali estava.

O grito. Porque Marcelo enfim livre começou a ganir para Deus. 
Como cão. Como nada. E de repente se disse: “o meu latido é a própria 
vida”. O cão então se afastou. Como se não mais precisasse daquele amor 
de decanto e desespero. Marcelo piscou sob as gotas de chuva em seus 
cílios; piscou e se viu: Homem. Disposto a ser cão. Depois se levantou. Era 
humano? Não. 

Tinha mãos para tocar, pés para pisar, tinha sexo para amar. Mas não 
era senão ele mesmo. E o cão que o abandonou era o Homem. Marcelo 
pensou que tinha sido deixado porque, enfim, ele se tornara a terrível 
sensação do milagre. O sino tocou. Bomm. E essa badalada o soergueu de 
ímpeto. Marcelo esperou que, pela última vez, o sino soasse. O sopro sa-
crossanto. E partiu para longe, tão longe que ele mesmo não se alcançava, 
com medo do cão, de si, de Deus.
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A ANATOMIA DAS EPIDEMIAS NA LITERATURA

As doenças, sintetizadas nas figuras dos vírus e bactérias, moldam a 
história social assim como os agentes humanos. A proposição pode parecer 
hiperbólica em um primeiro momento, absortos como estamos em nosso 
contundente sentimento enquanto sociedade, cegos quanto aos males que 
se colocam em nosso entorno. Um rápido olhar sobre as pandemias, muito 
retratadas enquanto pestes dentro da literatura, pode nos dar um vislumbre 
do quanto vida e arte teimam em se imitar diante de nossos olhos. 

Se por um lado, o olhar atento para nossa atual pandemia é um incô-
modo, visto a proximidade do perigo iminente; por outro viés, a literatura 
nos oferece um panorama das mazelas virais, e também das negligências 
sociais que se espalham como se fossem transmissíveis. A própria história se 
confunde à ficção, uma vez que não há dúvidas quanto ao caráter literário 
dos historiadores da antiguidade, que narraram as primeiras epidemias que 
assolaram os povos antigos. 

As escrituras religiosas assinalaram as pragas do Egito, entre elas uma 
peste misteriosa que teria levado à morte os primogênitos. Ainda que hoje 
explicações pautadas na ciência tenham sido levantadas para explicar o 
suposto fenômeno, foi o suficiente para colocar as doenças em um lugar do 
sagrado mítico, que permanece suspenso até os tempos atuais. 

Fora da esfera do mythos, no berço da razão uma misteriosa peste cor-
reu as ágoras atenienses, mudando rumos relacionados à polis e a geografia 
do mundo grego. Na literatura, a cidade de Tebas era castigada por uma 
peste, resultado de um crime que maculou a cidade. A tragédia de Sófocles, 
Édipo Rei, apresenta a figura do bode expiatório, o phármakos que deve ser 
exilado com o peso da culpa para o reestabelecimento da ordem. Nossa 
própria epidemia evidencia os phármakos de nosso tempo, como revelam os 
ataques – virtuais ou não - aos grupos orientais, sobre os quais em atitude 
irresponsável, governantes decidiram colocar a culpa pelo surgimento do 
COVID – 19. Em outra leitura, a falta de ações efetivas mostra quem são os 
indivíduos lidos como sacrificáveis, revelando a vulnerabilidade de quem 
está na posição à margem. 

Ao avançar para o século XIV, Giovanni Bocaccio retratou a epidemia 
de seu tempo no Decameron. Na obra clássica, dez jovens se isolam, mais do 
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que apenas para se proteger da doença, em atitude de celebração. A cada 
dia, um jovem seria responsável por contar uma narrativa, que revelavam 
aspectos da sociedade florentina no período do Renascimento. O Deca-
meron divide com “A máscara da morte rubra”, conto de Edgar Allan Poe 
publicado em 1842, a exposição dos fenômenos das festividades em plena 
epidemia, o flerte com o abismo da morte iminente, refletido nos festejos 
clandestinos – encarecidamente censurados – durante o isolamento social 
em decorrência do coronavírus. 

Poe teria se inspirado no “baile de cólera”, festividade ocorrida durante 
a epidemia na França do século XIX. No conto, o Príncipe Próspero reúne 
seus escolhidos para o isolamento em um local seguro da “morte rubra”, 
oferecendo um baile de máscaras, “Lá fora, a peste; aqui dentro, a loucura.”. 
O enredo nos faz pensar no privilégio do isolamento, mais acessível às elites, 
e até mesmo nos chamados enclaves fortificados, muros de exclusão que 
perpassam fronteiras sociais e geográficas. A reflexão pede urgência, afinal, 
o baile do Príncipe Próspero teve uma convidada infiltrada: a morte rubra.

O ápice do retrato da epidemia e suas implicações encontra espaço 
na forma literária contemporânea. Célebres escritores beberam do mote 
clássico das doenças, em representação da experiência humana possibi-
litada pelo gênero. O trio vencedor do Nobel, maior honraria da literatura 
– Thomas Mann, Albert Camus e José Saramago - deu atenção especial à 
anatomia das epidemias em seus escritos, contaminando seus leitores pela 
visão das doenças que atacam a própria estrutura social de nossos tempos. 

Em 1912, Thomas Mann publica uma das mais célebres novelas da 
literatura universal: A Morte em Veneza. Em crise, o escritor Gustav von 
Aschenbach viaja para Veneza, onde é arrebatado pela beleza do jovem 
Tadzio, que lhe inspira a sublimação que almeja para sua arte. Veneza se tor-
na o cenário ideal devido a visão da cidade no imaginário popular, repleta de 
seus canais. As gondolas remetem ao mito de Caronte, o barqueiro que guia 
a alma dos mortos a seu destino final. O conflito do escritor encontra refle-
xo na epidemia que se alastra por solo veneziano, deixando a cidade isolada 
e ameaçando o esplendor que ela adquire aos olhos de Aschenbach.

O ambiente veneziano remete à Itália como epicentro simbólico do 
COVID-19 e sua colocação como um dos países mais afetados pela doença. A 
negação das autoridades da narrativa de Mann em anunciar a epidemia e as 
medidas preventivas, para não atrapalhar o turismo, reverberam na irres-
ponsabilidade de nossos governantes em minimizar o vírus e na ironização 
dos números de mortos e de políticas públicas para combate do vírus. 

Albert Camus, escritor argeliano, publicou A Peste em 1947, mais de 
três décadas após A morte em Veneza. Camus se relaciona a grande tradição 
da filosofia em língua francesa, sendo expoente do absurdismo. Em A Peste 
desvenda-se uma epidemia desde suas primeiras manifestações, com per-
sonagens em conflito entre a individualidade e o coletivo. Assim, a revolta 



coletiva é elevada como emergência pelo autor, Prêmio Nobel de 1957. A 
epidemia na cidade de Orã ecoa a França invadida e a difusão no Nazis-
mo. Camus nos faz repensar a epidemia do conservadorismo e de regimes 
fascistas, com a onda de totalitarismo que vem tomando as democracias 
mundiais. 

Ensaio sobre a cegueira, de José Saramago, tornou-se um marco na 
literatura em língua portuguesa. Sem dúvidas, o livro foi o grande trunfo 
para a concessão do Nobel, na única vez em que a honraria laureou um 
escritor lusófono. Na narrativa, acompanhamos a anatomia da epidemia pela 
(falta de) visão de seus afetados. Na medida em que a cegueira se espalha, 
as personagens são isoladas em um manicômio - assistimos os ecos de O 
Alienista de Machado de Assis – e privados de condições básicas e huma-
nitárias. Os limites entre humanidade e animalidade são colocados à prova, 
o bom selvagem de Rousseau e o homem em seu estado natural de Hobbes 
duelam no texto. O protagonismo feminino surge, são as mulheres que 
lutam contra as injustiças, uma vez que tem seus direitos – sobre o próprio 
corpo - questionados. Mas, a maestria de Saramago é colocada na figura da 
única personagem que não se contamina com a cegueira: ‘a responsabilidade 
de ter olhos quando todos os outros os perderam”

Mais do que a responsabilidade social, Saramago coloca em xeque 
a vulnerabilidade das minorias e questões pertinentes aos protestos que 
tomaram diferentes países ainda durante a quarentena do coronavírus. Em 
um dos momentos mais perturbadores do livro, o exército, com apelos à 
legítima defesa, abate os cegos, vendo-os como ameaça; torna-se impossí-
vel à analogia com a violência policial, uma das principais lutas de grupos 
militantes. Ensaio sobre a cegueira instaura a importância da visão, o olhar 
para o mundo em sua faceta mais abismal e questionar: não estamos todos 
cegos?

A concepção do trio é permeada pela própria noção de isolamento: 
ao seu modo conceberam os efeitos humanos dentro de um local de exílio, 
lugar essencial na realidade da doença e da epidemia. Thomas Mann tem o 
seu A Montanha Mágica, passado em um sanatório para tuberculosos, que 
confere uma visão de um microcosmo aos internos. Camus retrata a expe-
riência do cárcere em O Estrangeiro, na personagem do anti-herói Mersault. 
Saramago modela a vivência do exílio em A Jangada de Pedra, estória da 
separação geográfica de uma ilha do continente, na Península Ibérica. 

Realidade social e literatura se interpenetram na retratação das 
epidemias. Vendados em nossos isolamentos, somos incapazes de encarar 
as revelações do vírus. Grandes nomes da tradição literária, verdadeiros 
dissecadores da experiência humana, nos entregam em seus escritos 
a anatomia das doenças e dos males que se espalham como se fossem 
transmissíveis O olhar atento para essas obras pode ser a vacina contra a 
negligência criminosa que contamina nossa estrutura social.
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VOZ QUE NÃO SE CALA

“Curiosamente, hoje, o artigo do dia é poesia”, escreve Heloísa Buarque 
de Hollanda na apresentação à primeira edição de 26 poetas hoje, a mais 
influente antologia poética dos Anos de Chumbo, publicada pela primeira 
vez em 1976. A afirmação, entretanto, poderia ser feita  no Brasil de hoje, 
em 2021, como demonstra a profusão da poesia em redes sociais, revistas 
digitais e editoras independentes, evocando o assalto poético à cena 
cultural brasileira da década de 70. 

Quarenta e cinco anos depois da antologia que abalou os pilares da 
literatura nacional, Heloisa organiza agora, pela Companhia das Letras, 
As 29 poetas hoje — com ênfase no artigo, em tempos de discussões sobre 
gênero e língua. É a hora e a vez da poesia feminina, advinda em meio 
ao furacão do feminismo panfletado virtualmente, em hashtags como o 
#MeToo e acessórios que estampam as sobrancelhas da artista mexica-
na Frida Khalo. A edição acerta em cheio em captar essa atmosfera em 
termos líricos. O lançamento acompanha a reedição de 26 poetas hoje, 
em formato livro de bolso, disponibilizando de modo compacto o retrato 
poético de uma geração.

Uma flor nasceu no asfalto
O ano é 1976: no período mais rígido da ditadura militar, Heloísa 

Buarque de Hollanda reúne a coletânea que definiria a Poesia Marginal, 
movimento cultural sucessor da Tropicália, preenchendo o que Zuenir 
Ventura chamou de “vazio cultural”. A coletânea foi um pedido da editora 
estrangeira Labor, que desembarcando em terras verde e amarelas, pre-
tendia firmar-se fornecendo um panorama do esforço poético dos poetas 
brasileiros. A empreitada agradou a Heloisa, empenhada em pesquisar as 
microtendências e seu cruzamento com a política e a cultura. 

O livro revelaria o nome de célebres figuras da contracultura nacio-
nal: Francisco Alvim, Chacal, Cacaso e Ana Cristina Cesar. Todavia, antes 
da consagração dentro do cânone poético brasileiro, a antologia precisaria 
encarar as críticas, inclusive de seus próprios integrantes. O maior conflito 
vinha do termo “marginal”, que incomodava os poetas. Chacal alfineta em 

giovana proença
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versos de Quampérius (1977) 
“-é verdade. mas deve haver al-
gum motivo para todos chama-
rem essa poesia de marginal/ 
-qual, essa? eu tou achando 
até bem-comportada. sem 
palavrão, sem política, sem 
atentado à moral cristantã”. 

Ainda que essencial-
mente diversos, os poetas 
reunidos no volume de 1976 
partilhavam eixos comuns em 
suas produções como a ironia, 
o tom crítico, a aproximação 
entre cotidiano e arte e a 
captação do instante poético. 
O formalismo experimental 
desafia a instituição literária e 
as estruturas rígidas do verso, 
anteriormente abaladas pelo 
Modernismo. O desmante-
lamento das tradições líricas ecoa na poesia da coletânea, em fórmulas 
como o poema-piada oswaldiano e o retrato cotidiano. 

A redução da poesia ao valor fundamentalmente sociológico foi outra 
frente enfrentada pelo volume. A crítica, entretanto, é contrariada pelo 
lirismo nada comedido que agradaria ao fastio de Manuel Bandeira. O 
trunfo da geração de 70 pode ser definido assim pela dupla transfigura-
ção do cotidiano e da atmosfera cultural e política. Os versos dos poetas 
selecionados a dedo por Heloisa Buarque de Hollanda foram a resposta de 
uma geração limitada pela repressão, em sua expressão social e criativa. 

O mineiro Francisco Alvim, presente na primeira coletânea, gozaria 
do reconhecimento pelo Prêmio Jabuti concedido à coletânea Poesias 
Reunidas (1988). Mais de uma década antes, escreveria em “aquela tarde” 
uma das mais explícitas referências ao regime militar na antologia “Dis-
seram-me que ele morrera na véspera./ Fora preso, torturado. Morreu 
no Hospital do Exército/ O enterro seria naquela tarde.” Cacaso, cuja voz 
poética contraria os versos de sua autoria, epígrafe de 26 poetas hoje “Exa-
gerado em matéria de ironia e em/ Matéria de matéria moderado”, ironiza 
as azedas consequências do chamado milagre econômico brasileiro em 
“jogos florais”: “Ficou moderno o Brasil/ ficou moderno o milagre:/ a água 
já não vira vinho,/ vira direto vinagre”.

A grande surpresa da antologia fica por conta da participação de Ro-
berto Schwarz — um dos mais proeminentes críticos literários brasileiros, 
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especialista na obra de Machado de Assis e na gênese do romance brasilei-
ro — ao considerar-se o espanto da crítica em face da poesia apresentada 
em 26 poetas hoje. Schwarz impressiona pela lírica sentimental  que foge 
aos padrões acadêmicos. “vou me apegar muito a você/ vou ser infeliz/ 
vou lhe chatear”, os condensados versos de “jura” manifestam a poesia 
emocional do autor, dignas de refletir o drama de Bentinho e Capitu, de 
Dom Casmurro.

Ana Cristina Cesar apresenta uma posição ímpar, como elo que ancora 
os 45 anos de hiato 45 anos que separam 26 poetas hoje e As 29 poetas de 
hoje. “Já ouvi dizer que tudo começou com Ana Cristina Cesar” escreve 
Heloisa Buarque de Hollanda na antologia de 2021, descrevendo o que de-
nomina “efeito Ana C.”. Ana oferece como respiro a politização do cotidiano. 
Com a astúcia necessária para ironizar métodos de seu próprio movimento, 
reproduz cartas e diários. A poeta expressa a experiência feminina em seus 
versos, de sintaxe única. Em As 29 poetas  hoje, a xará Ana Frango Elétrico, 
aproxima-se de Ana C. na transfiguração poética de imagens banais “acor-
dei atrasada/ vou chegar chapada no dentista/ boto perfume enquanto 
escovo os dentes/ o casaco no elevador/ blusa amarela/ pego o caderno/ 
giro a roleta;”. 

Poesia em novos tempos de chumbo.
As 29 poetas hoje alterna entre o tom combativo e a ode à  experiência 

feminina. Limitar a essência dos versos das poetas da antologia como femi-
nista torna-se um grande reducionismo, contudo. A repressão própria que 
permeia a coletânea, afastada do peso dos Anos de Chumbo, é mais ampla 
do que teorizações, resvalando na vivência do dia a dia. O feminino, no 
caso, vem da consciência e do reconhecimento da condição de ser mulher 
dentro da sociedade brasileira. A poesia de  recifense Luna Vitrolira, um 
dos destaques , sintetiza bem as discussões acerca da experiência feminina 
que movimentam as redes sociais. Se Cacaso chamou de “Poemão” o conjun-
to de 26 poetas hoje, As 29 poetas hoje, mais do que um poema coletivo, é 
uma verdadeira colcha de retalhos que expressa a força da voz coletiva.

A essência combativa se manifesta na língua ferina das 29 poetas que 
integram a antologia. Em alguns poemas, surge como revolta explícita 
“Já estou vendo nos varais os testículos dos homens,/ que não sabem se 
comportar”, escreve a paulistana Elizandra Souza. Elas gritam, em contras-
te com o sussurro dos poetas marginais em tempos de ditadura. A edição 
da Companhia das Letras aproveita bem o ímpeto contemporâneo — e 
pandêmico —  de navegação em mares digitais, a inclusão de QR codes nas 
páginas do livro possibilita a escuta das vozes das autoras, em suas cadên-
cias e nuances. 

O processo contínuo de renovação da forma e do formato dentro da 
literatura marcam a antologia, de modo que estruturas experimentais de-
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rivam do conteúdo original. Assim defende Mel Duarte em “Deslocamento 
- poema manifesto”,“Eu tô falando de deslocamento,/ dá voz ao movimen-
to,/ sair do lugar-comum,/ explorar novos conceitos”. As subversões da 
poética tradicional se expressam pela paródia, sendo “amazonas das sete 
lanças”, de Cecília Floresta, referência ao drummondiano “Poema de Sete 
Faces” a mais marcante -  e gauche -  do volume.

Por e através do verso
As contradições do Brasil de hoje são retratadas pelas lentes minu-

ciosas das poetas, como a violência institucionalizada, que marca presença 
em versos de diversas autorias. Nem tudo está perdido: a pluralidade de 
perspectivas garante o caleidoscópio temático da antologia, que versa en-
tre o amor, a dor, as origens e a revolta. A ótica descolonizada e indígena 
de Renata Machado Tupinambá e a poesia queer de Raíssa Éris Grimm 
Cabral, centrada na lesbianidade, asseguram a positiva multiculturalidade 
de As 29 poetas hoje. 

A antologia despe a posição central do corpo na poética feminina 
contemporânea. Aliás, não qualquer corpo, mas um que versa e rima. Na 
escrita das poetas, o corpo é um organismo duplo, sujeito a violência e 
ao prazer, efervescentes em suas percepções. Os versos acompanham a 
abertura ao prazer feminino e a vivência plena da sexualidade e suas nar-
rativas. Os próprios desejos, o corpo do homem — e de outras mulheres 
— são descritos sem pudores: “de não poder ver tua cara enquanto gozas 
na minha/ para depois admirar suas quartelas bordo e casco,/ tuas estrias 
no lombo de potro bem alimentado crescido”; “uma mulher que ama 
uma mulher aprende a lamber as coisas/ por dentro” poetizam Adelaide 
Ivánova e Maria Isabel Iorio. Também vem do corpo o peso de ser mulher, 
sintetizado na figura do útero por Jarid Arraes “uma mulher é um útero/ 
que carrega algo/ há dias em que gente/ há dias em que chumbo”. 

Quase meio século depois, Heloisa Buarque de Hollanda repete o fei-
to de reunir poemas que questionam o lugar da lírica entre formalismo e 
documento social. Se é inegável o valor de 26 poetas hoje no cânone poéti-
co brasileiro, a nova antologia, mais do que adicionar o plural feminino, 
traça um panorama do surgimento de novas vozes poéticas, que cansadas 
do lugar de musa, assumem a labuta do verso. Vozes que se impõem para 
não mais se “khalar” — como diriam em tuítes aqueles que veem com des-
confiança os avanços rumos à pluralidade.

 Assistimos os caminhos mais diversos da literatura brasileira, com a 
conquista de espaço para novas manifestações na poesia, que não preten-
dem parar por aí “poeta bom/ poeta morto/ e eu me recuso/ a morrer/ 
tão cedo”, avisa liricamente Luz Ribeiro. As críticas para essa geração são 
rebatidas por versos cortantes — e teclados. Acima de tudo, as duas anto-
logias retratam respostas de um “hoje” para a repressão que se arrasta. 
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MORRER SEM BUROCRACIAS

A vida não está fácil. Ela piorou muito 
de uns tempos pra cá. Antes, quando o 
telefone não parava de tocar, empresas 
de telefonia, vendas de revistas, pesqui-
sas de satisfação, promoções inespera-
das, golpes dissimulados, falsos seques-
tros, trotes benignos e remarcação da 
consulta no dentista eram praxe. Bons 
tempos, podia-se mandar para aquele 
lugar o atendente insistente. Como em 
muitos relacionamentos abusivos, o 
Telemarketing se enquadra em tal cam-
po de ataque. Não é não. Mas moço ou 
moça entendiam isso? 

Persistentes, chegavam a ligar três, 
cinco, dez vezes por dia. Pegávamos até 
gosto em escutar repetidas vezes a mes-
ma fórmula milagrosa de um complexo 
vitamínico fajuto. Óleo de bacalhau, cál-
cio, zinco, cânfora, sal rosa do Himalaia, 
unguento, patas de dromedário, fígado 
de baleia, rabo de pavão, bico de papa-
gaio. E a papagaiada não tinha fim, pois 
o emplasto anunciado oferecia variações 
diet, light, sem lactose, sem glúten, e por aí vai. 

Para todos os gostos, tinha linha sênior, linha juvenil, lactante, entre 
outros. Com o passar dos anos, desenvolveram a linha vegana, a linha não 
binária, a linha vitamínica para negros, fabricada por e para afrodescen-
dentes. Também há hoje pílulas contra o machismo, contra o feminismo, 
contra a militância, contra o Palmeiras, contra a televisão, contra o partido 
vermelho, azul, por aí vai. Ligações intermináveis, de mensagens que são e 
não automáticas, os atendentes repetem com a mesma satisfação estri-
dente as receitas. E, se titubearem, voltam e, numa decoreba de dar inveja 
aos vestibulandos, com perfeição do começo ao fim, refazem já todo o 
trabalho para não restar uma vírgula de dúvida. 

Eles precisam vender. Têm as informações, mas os melhores jogam 
às cegas. Toca o telefone, atendo. Querem falar com a Ivanilda. Há anos 

matheus lopes quirino
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procuram a Ivanilda na minha linha, motivo esse que quase me empenhou 
em fazer eu mesmo uma investigação particular para achar a mulher e, 
enfim, entregar aos atendentes. “Alô, é a Ivanilda?”, mais uma vez nego. 
Para minha surpresam nesta única ocasião, a voz do outro lado pergunta: 
“Mas você tem certeza que não é a Ivanilda?”. 

Como nas paqueras não presenciais, falar um não por telefone é 
fácil. “Não, não vou querer por gentileza”. E a gentileza vai se esgotando 
até acabar, até não restar nada a não ser a selvageria propriamente dita. 
“Fedaputa, para de me ligar!”, manda, em alto e bom tom, ao espaço via fio 
telefônico, quando é descarregada toda ira de alguém que só queria tomar 
seu café da manhã em paz, mas foi interrompido pelo cara da Operadora. 

A vida é bela, pensam os atendentes, quando alguém não bate o 
telefone no gancho logo de cara, e, mesmo lacônico, ou onomatopeico 
(umhum, ãrram, ãnnnn) se escuta com paciência (às vezes) a mensagem 
que chega ali, aos ouvidos. É uma espécie de narcisismo consensual, para 
dar aos tímpanos o sabor da oferta, mesmo que inútil, e o poder de recusa, 
com ou sem grosseiras.  Do outro lado, tem-se a certeza de que alguém 
caiu na cilada. A bem da verdade, quem precisa de Óleo de Fígado de Ba-
calhau, se os não os próprios bacalhaus no mar em Portugal? 

Mas tem gente que gosta de ir até o final, só para recusar o serviço. É 
um prazer sádico, do mesmo departamento dos sedutores que cozinham, 
cozinham, cozinham e não comem. Experiências gastronômicas à parte, 
ficou démodé essa coisa blasé de levar até o fim uma pobre alma do outro 
lado da linha, para cuspir no prato depois um “não tô afim”. As desculpas 
variam, de falta de dinheiro a desinteresse puro. Seria uma espécie de 
problema mental deixar seja lá quem esteja do outro lado da linha com o 
gogó duro de tanto explicar o beabá da bugiganga mega utilitária para o 
dia-dia? É maldade pura. E não há o que fazer se não agradecer e, quem 
sabe, ligar outra vez depois de muitos outros nãos. O orgulho dos tele-
marketings deveria ser objeto de estudo na Academia. Como baratas que 
sobrevivem à bomba atômica, eles sempre voltam para tentar ciscar algum 
fragmento de afeto ou contato humano. Melhor ainda se rolar um contrato 
devidamente assinado. 

E há muitas formar de dispensar o indispensável. Só não há como 
evitar o inevitável, que, cedo ou tarde, pegará a todos, com ou sem te-
lefone no ato. Dia desses ligou um número de São Paulo cuja mensagem 
automática era a seguinte: “Morra sem burocracia, com o plano funerá-
rio @@@ você e sua família podem desde já se despreocupar”. Não que a 
preocupação surgisse ali, de repente, ela já existe, 24x7, latente na cabeça 
de um hipocondríaco. Desliguei sem ouvir o restante do moço gravado 
do plano funerário, conhecendo-me, para não cometer a besteira de 
ponderar se o jazigo em promoção, com as melhores condições é vista 
invejável, vale a pena. 

crônica 29



Por sorte, ou juízo, mesmo com as melhores intenções e preço camarada, estou 
numa altura da vida em que outras prioridades ocupam meu exíguo ordenado. 
Burocracias? Prefiro a dos Correios, Banco do Brasil, a burocracia da Universi-
dade, do SUS, da Caixa Econômica, do cartão de crédito, dos clubes literários, 
das viagens de avião, dos Teds, Docs, dos relatórios acadêmicos, da espera na 
fila do dentista. Não ligo que se arraste por boas décadas uma burocracia ligada 
ao plano funerário. A morte pode esperar, essa idosa paciente, quando tudo 
corre bem. Não há pressa do outro lado da linha, mesmo que vira e mexe me 
queixe disso que chamo de vida. Confesso que gosto, mesmo tendo entrado 
nela de cabeça (literalmente) com três meses de antecipação, nasci prema-
turo. Como a minha vinda a esse mundo foi tão expressa quando uma entrega 
da Amazon, espero que para a partida tenha de lidar com uma burocracia 
tremenda, exercitando mais uma vez a paciência, mesmo que precise ficar horas 
a fio escutando música de elevador. Quando for apertar o botão para o andar 
de cima, ou de baixo, já no outro plano, espero que o elevador emperre e que 
demore vir assistência angelical. Antes, que tal resolver tomar a pílula de óleo de 
fígado de bacalhau. Vai quê?
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