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Um ano entre quatro paredes. Pelo menos é de se esperar aos que fizeram 
alguma quarentena, os livros assumiram papel central na vida de quem 
não deixava  o tempo passar perdido, debruçando-se entre janelas do dia e 
noite em títulos variados, de clássicos a lançamentos, passando por poesia, 
quando não penetrado na prosa confessional. Ler é uma compulsão benigna, 
afinal, um ato de prazer próprio que, na contramão dos vícios, pode ser 
consumado sem medir esforços, intenções e, principalmente, variedade. 

Neste último quesito, regra primeira numa publicação que se propõe 
estar antenada, como esta fina, os leitores encontrarão uma miscelânea 
de títulos que são publicados pela primeira vez, como a coletânea de ver-
betes da professora e escritora Maria Esther Maciel, em sua Pequena Enci-
clopédia de Seres Comuns, que conversou com a repórter Giovana Proença. 
Rever clássicos com um olhar sagaz também é boa pedida, e é o que faz o 
editor-adjunto André Vieira, ao jogar luz na obra de François Rabelais, uma 
gigantesca e hilária que deu origem ao adjetivo Pantagruélico, em Panta-
gruel e Gargântua. 

E por falar em palavras que nascem dos livros, uma autora que se abriga 
em seu acróstico sentimental é Ana Martins Marques, poeta mineira que 
volta às livrarias com Risque Esta Palavra, na esteira de títulos promissores 
como O Livro das Semelhanças. Ah, autoras e sua paixão pelas palavras! É 
lindo pensar em como essas cabeças pensantes constroem em cada livro 
todo um universo particular. É o caso do lirismo de Selva Almada, que em 
Não É Um Rio o leitor é guiado na jangada da crítica Laura Pilan, ou da 
plateia de Elif Batuman, autora de A Idiota, um best-seller cabeça, mas nem 
tanto, recomendado com entusiasmo pelo editor desta fina. 

Em carta tão curta é preciso ser sucinto. Afinal, são tantas histórias 
e perceptivas nesta 4ª fina que precisaríamos de páginas e páginas para 
apresentá-la como se deve.  Sob os minuciosos cuidados de Pernambuco 
mantém o espírito enciclopédico da publicação com o Verbete para amantes 
de longas definições. Mas para aqueles que ainda não dão por satisfeitos 
com o mosaico crítico e a malha ficcional, há sempre a bem como no con-
teúdo extra publicado semanalmente no site. Um ano de fina, comemorado 
em outubro, é também a marca de 20 mil leitores no site, mais de trezentos 
textos inéditos e fôlego para começar uma próxima leitura. Que venha 2022! 
 
A redação

(MAIS) UM ANO ENTRE QUATRO PAREDES
carta ao leitor



verbete 4

ENCICLOPÉDIA

[Do latim mod. Encyclopaedia < enkylikos paideía, ‘insturção circular, geral’.]

Substantivo Feminino
01. Conhecimentos relativos a todas as ciências humanas;
02. P. ext. Obra de referência que expõe metodicamente os fatos, 

as doutrinas, resultados do saber humano universal ou específico de um 
ramo do conhecimento, biografias de grandes vultos, etc., e na qual se 
adota em geral a ordem alfabética;

03. Fig. Indivíduo de vastos conhecimentos, de muito saber; enci-
clopédia viva; enciclopédico; dicionário vivo; dicionário.

Em seu sentido histórico, a enciclopédia é uma coletânea de nadas, 
uma tentativa de conter o mundo, tirando-lhe a verdade e deixando só 
a palavra. Um catálogo apenas de invenções, que coloca sob a mesma 
ordem o que provém do mundo biológico e o que está dentro da cultura; 
o existente e o assumido, o justo e o injusto, o que pertence e o que não 
pertence ao seu escopo, o que se adapta ou não à sua ciência.

Gênero que começou com a revolução científica, nenhuma espécie 
literária teve tanto sucesso quanto as enciclopédias em se diferenciar, 
ainda que seus livros busquem ser o mesmo. Só os dicionários, seus irmãos 
menores, com elas podem concorrer nesse quesito — mas as diferenças na 
definição de uma palavra, talvez justamente por conta de sua concisão, são 
em geral mais chocantes e perceptíveis que as diferenças entre conceitos, 
embora essas últimas sejam geralmente bem mais intensas.

A Enciclopédia moderna, original, traçou seu enorme volume pre-
cisamente no centro dessa encruzilhada, degustando, de certa forma, a 
questão irresolvível: o que está capturado lá é o pensamento, essa é sua 
definição irredutível, o conceito não visto, descrito em tempo real, sem a 
priori que lhe permita caber em forma definida para que assim se possa 
analisar os outros. Da mesma forma se deu o seu destino crítico, com uma 

bruno pernambuco
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das obras que fundou o cânone do iluminismo. Um leitor contemporâneo 
nela vê descrito o tempo, em diferentes formas, ao longo de cinco volumes. 
Proust é, nesse sentido, o sucessor de Diderot e D’Alembert.

A enciclopédia é um conhecimento seboso, inagarrável. Uma 
definição que vai se abrindo em outras possibilidades, conforme é 
necessária a consulta a outros subverbetes. Eventualmente seria 
necessária uma definição para cada letra, ou para cada espaço que se 
pode colocar entre uma letra e outra, para que a partir disso se pudessem 
formar ideias. Muito haveria de se estudar, contudo, de se compartimentar 
e organizar em categorias o branco, o espaço vazio, antes que se pudesse 
contemplar a materialidade trazida pelas palavras.

Muitos passos seriam necessários antes de se chegar a uma vírgula — 
afinal, ela é perigosa, pode criar mundos, inventar diferenças, separação. 
Mas, da forma que é o conhecimento das enciclopédias, já está presumida 
(às vezes, de forma até ingênua) a separação, o sentido das letras, a uni-
dade entre uma palavra e dois pontos que antecedem uma definição. Resta 
ao livro então apenas capturar fac-similes, enumerar imitações, tentar 
guardar algo do mundo, e de seu movimento, em cada distância, 

Por fim, até por conta de sua importância, a enciclopédia é o 
gênero literário mais íntimo com a sátira. Grandes escritores transfor-
maram-lhe, embaralharam-lhe a ordem alfabética, a ordem das razões, 
a unidade do sentido, o pressuposto da definição. Alguns fizeram dela 
um exercício filosófico, pode-se dizer, estipulando outras categorias que 
estavam fora do seu alcance, e com isso transformando aquilo que per-
manece dentro da obra. Alguns se limitaram a examinar as transformações 
de outrem, e com isso sonhar com uma nova enciclopédia, desenvolver — 
com muito esmero, com precisão e com rigor conceitual — uma projeção 
de uma projeção. Alguns fizeram dela seu gênero favorito.
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OS CURSOS DE UM RIO

Em ‘Não é um rio’, a prosa de Selva Almada tem a cadência de um curso 
d’água. Trata-se de uma narrativa tortuosa, fragmentada e imprevisível, 
mas fluida e, de alguma forma, familiar. O enredo cria raízes na terra 
úmida e se nutre do passado, das leis primevas e dos velhos costumes. 
Sinuosa, instigante e perigosa – não se conhece a profundidade dessa 
história até que se tenha afundado nela.

Na epopéia, a primeira palavra escolhida por um poeta serve como 
orientação. A Odisseia de Homero se inicia em “andra” – ou seja, “homem” 
– porque essa é a sua matéria: a jornada de um herói excepcional. De 
maneira semelhante, Não é um rio começa com um nome próprio: Enero 
Rey, um protagonista que, em um barco, chega em uma ilha com seus 
companheiros. Os objetivos são modestos: uma pescaria tranquila e um 
acampamento à margem do rio – como eles costumavam fazer antes da 
morte de um grande amigo. Para ocupar a lacuna deixada pelo falecimento 
de Eusébio, há Tilo – um adolescente ainda ingênuo em suas arestas.

Nas águas que circundam um vilarejo argentino, não encontram 
monstros de proporções homéricas, mas as suas réplicas que sofreram 
uma espécie de rebaixamento – ou se adequaram ao mundo interiorano, 
diminuindo de tamanho, mas mantendo o aspecto misterioso. Caríbdis 
toma a forma de uma arraia assassinada aos tiros e resquícios da feiti-
ceira Circe podem ser enxergados em Siomara, mulher de passado trágico, 
afeita ao fogo e rodeada por presenças espectrais. Os fantasmas são suas 
filhas – que podem ou não estarem mortas.

Tal qual era esperado do mundo clássico, a violência exerce um papel 
fundamental nesta história: é o que castiga uns e une outros, o que motiva 
e o que também faz sucumbir. A brutalidade não só orienta as relações 
entre sujeitos, mas também organiza a sociedade e é bem recebida pelo 
cenário e suas criaturas misteriosas – seres e entidades que habitam os 
sonhos e pesadelos, fazendo com que os personagens e os leitores percam 
a noção do que é real. A ilha se alimenta do que é místico e os misticismos 
se nutrem da ilha em proporções equivalentes: é provável que um não 
exista sem o outro. 

O lugar parecia estar adormecido até que Enero, Tilo e Negro abalam 
seu instável equilíbrio. Os estrangeiros são provocadores do conflito e 
parece que a ilha os reconhece como forasteiros, de modo que forças 
misteriosas criam um jogo de cabo de guerra: há algo que os atrai e os 
puxa para dentro e outra coisa, oposta e igualmente enigmática, que 

laura pilan 
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deseja expulsá-los. O deslocamento do trio é enfatizado pela falta de 
compreensão da região como o organismo vivo e poderoso que é: “(...) não 
é um rio, é este rio” – um elemento natural munido de especificidades, 
com o qual os moradores nutrem uma relação de igualdade. As águas, os 
animais e os homens são todos vizinhos. A morte da arraia pelas mãos – e 
arma – de Enero marca o fim de uma frágil estabilidade. 

O que há de perpétuo é o silêncio. A quietude que é propícia para a 
pesca é igualmente oportuna para a escrita – muitas vezes a composição 
de um romance depende dela. De maneira semelhante, ela sustenta as 
relações entre as pessoas: se viessem à tona, os segredos destruiriam as 
amizades que, em Não é um rio, possuem mais legitimidade do que os 
laços de sangue – afinal, foram escolhidas e não impostas. Se uma história 
não pode ser contada, é possível que também não possa ser compreen-
dida. É possível que essa obra seja o vislumbre de algo secreto, que jamais 
poderia ser plenamente entendido se não fosse colocado no papel. Selva 
Almada não nos garante o esclarecimento, mas oferece a confissão.

Na jornada de um herói épico, o final é conhecido antes mesmo de 
acontecer. A fama, a glória e a morte caminham juntas e, do outro lado, há 
o esquecimento que acompanha uma vida pacífica. Em Não é um rio, não 
há certezas como essa – nem mesmo sobre vida e morte, os dois aspec-
tos imutáveis da existência humana. A suspensão desses pressupostos dá 
lugar a outras preocupações: o foco está no que não pode ser visto, como 
os laços entre pessoas, que estão condenados a permanecerem unidos ou 
serem drasticamente rompidos – e consumidos pelo fogo. 
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VERSOS DA AUSÊNCIA

A poesia de Ana Martins Marques é a expressão máxima da versificação 
do ordinário. A fórmula, já conhecida nos volumes anteriores de Marques, 
Da Arte das Armadilhas, O Livro das Semelhanças e A Vida Submarina – 
reeditado e de volta às prateleiras este ano – conquistou uma legião de 
leitores, sempre dispostos a compartilhar em seus stories os melhores 
versos da poeta mineira. A força da singularidade poética de Ana retorna 
em potência máxima no recém-chegado Risque Esta Palavra.  

Amor, viagem, linguagem e até mesmo o ato de fumar transitam entre 
a banalidade e o sublime. Os dois pólos simbolizam a tensão da forma. 
Ana se apropria do prosaico enquanto tece poesia. Versos livres, longos, 
curtos e entrecortados compõem o mosaico do volume, em ritmo único. 
Uma experimentação possibilitada pelo ímpar momento poético do século 
XXI, moldado pelo trabalho dos maiores nomes do nosso modernismo, 
cuja influência se arrasta pelo último centenário, culminando na obra de 
poetas como Ana Cristina Cesar, e a profusão de nossas versificadoras 
contemporâneas - dentre as quais Ana Martins Marques se destaca.  

O livro se divide em quatro seções: “A porta de saída”, “Postais de 
Parte Alguma”, “Noções de Linguística” e “Parar de Fumar”. Vale mencionar 
a escolha arriscada dessa última, visto que o cigarro se tornou um locus 
um tanto quanto saturado na literatura – vide duras as críticas aos moldes 
“Bukowski” de escrita. Mas Ana reinventa bem o fumo queimado, e cria 
belas imagens. Grande ganho à nossa poesia são por exemplo, os versos de 
Marques sobre Wisława Szymborska , poeta polonesa vencedora do Nobel 
de Literatura de 2016.  
 
 
 
 
 

giovana proença

Os poemas da nova coletânea da mineira revelam momentos 
efêmeros e elementos já inexistentes retornam por meio da 
linguagem.

Risque esta palavra risque Esta Palavra RISQUE esta PALAVRA risque ESTA palavra
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“Mas a foto de que mais gosto
é mesmo aquela:
com a cabeça jogada para trás
e o ar de quem não está
ali de todo
soprando para cima a fumaça
que se mistura
com seus cabelos brancos” 

Ana Martins Marques demonstra mais uma vez a artimanha na construção 
poética. Em reinvenção da tragédia shakespeariana, personagem símbolo 
do desfortúnio feminino sobrevive em “Ofélia aprende a nadar”, salva pelas 
palavras que a fundem à água, sua assassina na história original. Aliás, 
fascinante é o tratamento da temática marítima dentro da obra da poeta 
mineira. Mas afinal, “as viagens são daqueles /que nunca deixaram sua 
aldeia/ como as fotografias por direito pertencem/ aos que não saíram na 
fotografia/ – é dos solitários o amor,” escreve Ana n’O Livro das Semelhanças. 
Distâncias são diluídas em Risque Esta Palavra, “Assim como a Boêmia/ 
também Minas faz fronteira com o mar”. Em outro brilhante poema da nova 
coletânea, a poeta descreve um café com a Medusa, mítica figura grega.

Os poemas de Risque Esta Palavra são a transcrição da ausência, 
traduzida na presença da palavra. Momentos efêmeros e elementos já 
inexistentes retornam por meio da linguagem. As palavras justapõem 
momentos opostos: “Nos encontraríamos/ simultaneamente/ mais gordos 
e mais magros/antes e depois do divórcio” . Os próprios cigarros são um 
símbolo do tempo. A fumaça se esvai, e Ana brinca com o nome de seu 
novo livro “(seria talvez necessário agora/ riscar todos os meus versos/ com 
a palavra cigarro)” . 

 
Risque esta palara
Ana Martins Marques
Companhia das Letras
120pp.
2021

Risque esta palavra risque Esta Palavra RISQUE esta PALAVRA risque ESTA palavra
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UM MUNDO ANTES DO TEXTÃO

A Universidade pode ser um divisor de águas na vida dos que a frequen-
tam. Frase banal para começar um texto, principalmente vindo de alguém 
que, como eu, a frequentou, e que, através de uma resenha, precisaria atestar 
alguma competência literária e estética para começar um texto com mais 
estilo. Compreendo, mas insisto. Ao falar da Universidade, refiro-me ao 
espírito universitário, outro lugar comum aniquilado em A Idiota, romance 
de Elif Batuman recém-lançado aqui no Brasil pela Companhia das Letras.

Selin é caloura no curso de Letras em Harvard. De ascendência 
turca, muitos ficam curiosos sobre como ela parou ali. E são cortados de 
forma hilariante, já no começo, quando ela diz que nasceu e cresceu em 
Nova Jérsei. Em Boston, ela começa a entrar em contato com mundos 
mitológicos, através de colegas de quarto ou amigos das disciplinas que 
cursa, como Russo e Mundos Construídos, esta última ministrada por um 
artista plástico excêntrico. 

A garota cai em um caldeirão borbulhante de todo tipo de paródia 
acadêmica,  conhece na prática o que é diversidade, ao passo que também 
toma consciência de que pertence a uma elite intelectual abastada, sendo 
sua amiga Svetlana a encarnação do jovem burguês bon-vivant, do tipo 
que enumera os problemas como histórias dramáticas e rebuscadas, ao 
mesmo tempo em que os resolve comprando coisas caras.  

Selin não é pedante ali. Ao caricaturar tipões do meio Universitário, 
Batuman poderia estar com batatas quentes na mão – o que não acontece. 
Ninguém ali soa pedante, a menos que o sejam propositalmente, enquanto 
a protagonista é uma jovem paciente e dócil. As cenas são cuidadosamente 
trabalhadas entre papos cabeça e julgamentos morais, o que diverte pela 
ousadia dessa gente sincerona. 

A protagonista logo descobre que não é um peixe fora d’água;ternura 
e curiosidade lhe abrem portas: ela possui erudição afinada, ao mesmo 
tempo em que é muito esforçada. Se desdobra para aprender russo, lendo 
o impagável Nina Na Sibéria, na classe de Varvara, a professora de russo, 
que a chama de Sônya. Durante o semestre de russo, ela conhece Ivan, um 

matheus lopes quirino

Inédito no Brasil, romance de Elif Batuman faz paródia intelectual 
com universitários doidinhos.
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Húngaro que cursa matemática e adora Shakespeare. Ela se apaixona por 
ele, como deve ser em todo início de faculdade. 

Em Boston ou em qualquer parte do mundo, no cerco universitário, 
as sensações e saias justas são universais. Figurões hilários e casmurros 
brotam dos lugares mais improváveis, como Svetlana, cuja amiga, Sa-
mambaia, é um detalhe engraçado que beira o ornamento. Primeiramente 
por seu nome, depois, pelas micro histórias ao redor de botânica, antes 
da moda das plantas no quarto chegarem por aqui. Em A Idiota, as micro 
histórias entre Selin, Ivan, Svetlana, Ralph e outros personagens — cos-
turadas com um pano de fundo em que todos se conflitam como em 
Henry James, como nota autora. 

A Idiota é um livro deliciosamente despudorado de senso comum, 
embora a protagonista esbanje uma inocência sem precedentes. Ela é 
astuta, madura, mas não sagaz, só está no primeiro ano da faculdade. 
Peculiar, o cotidiano, por vezes hermético e arrastado da universidade, é 
um trunfo narrativo, afastando o romance do lugar comum de festas de 
fraternidade e outras bobagens, que não cabem em uma história profunda 
como a vida intelectual de uma escritora (Selin) em formação. 

Inevitavelmente, como privilegiada, ela viaja bastante, para Paris, 
Budapeste e os vilarejos da Hungria, onde se candidata para ensinar inglês 
aos aldeões, numa espécie de Erasmus versão perrengue. A segunda parte 
do livro evoca o romance de formação tradicional, europeu, com a pro-
tagonista em cena literalmente entre caminhos e personagens interio-
ranas, ricas em postura e peculiaridades. A busca por nacionalidade é uma 
questão presente. A Globalização, que teve seu ápice na primeira parte dos 
anos 2000, é um fator evidente, principalmente levando em consideração 
um mundo onde a internet era pré-histórica.

Selin e Ivan são travados, não trocam um selinho, ao menos explicita-
mente. Ironia. Logo ela que se arrastou até a Hungria atrás do rapaz, seu 
correspondente virtual noites a fio. A estada em Paris, com a tia Bojana 
é impagável, Svetlana pensa pela boca, tal qual uma amiga de faculdade 
deste resenhista, que faço questão de citar, embora ao leitor possa soar 
confuso e incompreensível: Basta ler o livro de Batuman para gargalhar e 
entender, pois todos tivemos uma Svetlana na vida, fora da universidade 
mas, principalmente, dentro dela. 
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GARRAS E RASGOS

À primeira vista, os quinze anos de Aglaia não fogem do estereótipo da 
época: longas voltas de bicicleta entre a pracinha e a escola; um fascí-
nio irrefreável por doces, bolos e queijos; uma ansiedade ardente pelo 
descobrimento da sexualidade. Contudo, conforme mergulhamos na 
narrativa e avançamos nos restos de penas e farrapos de asas estirados 
por quartos, cozinhas, temos certeza que o livro não se trata de “moran-
gos com açúcar”. Se existe doçura na narrativa é porque Marilia Arnaud 
transforma uma temática comumente tida como menor em uma pintura 
de dimensões gregas.

andré vieira

Vencedor do Prêmio Kindle 2021, ‘O Pássaro Secreto’ embarca em 
temática adolescente para discutir a inquietação do espírito.  

gente fina



A metáfora não é mero acaso. Em O Pássaro Secreto, seja pelo núcleo 
familiar fortemente influenciado pela “trindade mitológicas das Graças 
Gregas” à volta da figura do pai Heleno Negromante, seja pela narra-
tiva distendida em pequenos capítulos intercalando sorrisos coletivos e 
dramas pessoais, há um trabalho de carpintaria em todo livro para tornar 
o retrato de uma infância tardia em uma janela para dilemas universais. 
Inveja, vingança e soberba respingam páginas e páginas de brigas pelo 
controle da televisão, idas frequentes à praia buscar conchinhas ou festas 
de quinze anos regadas a refrigerante e brigadeiro.

Mas o que melhor traduziria a tônica do livro seria a solidão, o tal 
pássaro secreto que habita Aglaia. Desde as primeiras páginas, conhece-
mos o destino final de suas quedas, deslocada do papel personagem ativo 
no romance ao de narrador de lembranças, Aglaia relata desde o sanatório 
os primeiros passos de seu pássaro interno. É também desta clausura de 
gestos e silêncio de suas palavras que a narradora pode, enfim, esclarecer 
o que lhe aconteceu naqueles meses, dias e horas que conviveu lado a lado 
com a agonia secreta.

Nesse sentido, a obra poderia ser definida como um livro de memó-
rias, reconstituindo os dias, as paisagens e, sobretudo, as sensações que 
Aglaia viveu entre sua “família de gregos”, seu melhor amigo crush, Demian 
e a carinhosa avó, Sarita, antes do surgimento da “Coisa”. Contudo, seria 
leviano caracterizar o romance como um mero diário adolescente ou 
relato confessional desde o cárcere. Embora centrada em temas comple-
xos e questões agudas — sobretudo aos olhos de uma adolescente —, O 
pássaro secreto esbanja simplicidade e poesia, principalmente por utilizar 
uma linguagem familiar e extremamente profunda. Ou, como a autora 
coloca “de palavras certas”.

É essa certeza de Aglaia por contar uma história onde foi ré e ino-
cente, heroína e vilã, menina e mulher, narradora e personagem que traz 
à tona mais do que uma complexidade de papéis e perplexidade de focos 
narrativos. Ela revela que por mais que gostemos de livros consagrados, 
que nos apaixonemos por boa música, que queiramos que nossas histórias 
sigam o fluxo das grandes narrativas já escritas, não podemos mudar a 
essência dentro de nós, ou no caso da personagem principal, que “põe-se 
a dançar com extravagância, marretando as patas e arrastando o bico de 
lâmina no chão do meu peito”. 

Por outro lado, é apenas quando Thalie, filha francesa de outro casa-
mento de seu pai, vem passar a morar com a “família grega” que há o des-
pertar do pássaro dentro de Aglaia e seu entorno, razoavelmente estável, 
começa a desmoronar. Pais viram as costas, melhores amigos começam 
a ficar distantes, o amor inquestionável de sua avó se torna amargo. O 
paradoxo do florescer de sua verdadeira essência com do ruir da antiga 
vida é encarnado pela figura da meia-irmã, mas catalisado pela figura de 
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uma narradora interna: um corvo noturno que compele uma natureza 
destrutiva a Aglaia. O objetivo desta ave é claro, criar um mundo nostál-
gico de ilusões em movimento.

A dor e a solidão são bem reais. Fossem tardes longas observando 
Demian e Thalie saindo para um passeio embaixo de sua janela, fossem 
noites insones planejando vinganças contra a própria vida, nenhuma pedra 
mantém-se de pé no mundo emplumado de Aglaia. Ainda sim a história 
de seus pecados e lista de seus sofrimentos precisa ser contada. Mesmo 
quando dopada de remédios e cada vez mais distante de sua antiga vida, a 
resistência das palavras, por mais dolorosas que sejam, é a única maneira 
de seguir em frente.  “Dizem que narrar é um modo iluminar nossas zonas 
escuras, as palavras têm o poder de fazer cair o lençol branco das assom-
brações e escrever uma forma de se desgarrar de si e se entrar”.

Em resumo, o que cativa O Pássaro Secreto não são apenas sua narra-
tiva palpitante ou rico léxico e estilo, mas a maneira como enxergamos o 
pássaro que habita dentro da gaiola de todos nós, e que, com sorte, pode 
voar com todo seu esplendor sem temer os cantos de outras aves. Em 
uma edição agradável sob os cuidados da editora Record, o ganhador do 
Prêmio Kindle 2021 tem finalmente um lar para leitores que ainda não se 
aventuraram para fora do ninho de folhas. 
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UMA ENCICLOPÉDIA DE MIUDEZAS
giovana proença 

O propósito foi mostrar que a natureza, em sua múltipla 
diversidade, é tão surpreendente, que muitas  criaturas que nela 
existem poderiam se confundir com as que habitam os livros de 
literatura fantástica, comenta Maria Esther à fina. 

Não se deixe enganar pelo termo “comum” grafado no título. A Pequena 
Enciclopédia[Todavia] de Maria Esther Maciel, escritora e professora da 
Universidade Federal de Minas Gerais, cria e recria, pela linguagem, o 
mundo. Os verbetes, setenta e seis ao todo, são acompanhados pelo belo 
traço de Julia Panadés, que assina as ilustrações, e confere imagem gráfica 
ao símbolo poético. Longe de limitar as interpretações, a combinação 
potencializa a sutileza aguda do volume, no qual subjetivo e objetivo dividem 
a mesma página e o abstrato funde-se ao concreto pela palavra.  

Pequena Enciclopédia de Seres Comuns surgiu dos estudos de Maria 
Esther sobre os animais na literatura, somados à botânica. O universo 
literário funde-se, assim, a outras áreas do conhecimento. Se a biologia, 
à primeira vista, nos parece uma ciência concreta, longe das abstrações 
subjetivas e da criatividade, a Pequena Enciclopédia questiona essa ótica. 
Maciel faz valer, na obra, sua perspectiva “A literatura é um espaço 
múltiplo e prismático, que acolhe distintos saberes e os potencializa pela 
ficção e imaginação.” 

O resultado é um livro singular. Para o compor, Maria Esther combina 
saberes, vivências e universos. A fusão entre literatura e biologia possibili-
tou, nas palavras da autora “entrar na esfera do que é vivo, do que existe 
enquanto força vital no mundo real, e transformar essa experiência em pala-
vras através de um exercício de imaginação”.  Como efeito, a encantadora 
transfiguração do mundo biológico por meio da fluidez poética conquista 
até mesmo os leitores leigos nas especificidades científicas. A obra conta 
com predecessores de peso, escritores como Italo Calvino e Jorge Luis 
Borges já se lançaram em empreitadas semelhantes. Maria Esther destaca, 
inclusive, o último entre suas principais influências para o trabalho.  

Na abertura da obra, somos avisados de que temos em mão um livro 
que “Foi escrito por uma bióloga que não é bióloga, mas finge ser uma, 
na medida do impossível”. A proposição nos remete ao fingimento, no 
sentido poético conferido por Fernando Pessoa, que cunhou “O poeta é 
um fingidor”. Maria Esther afirma que isso permite “assumir por meio da 
imaginação (e da empatia), outras identidades e subjetividades, habitar 
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outros corpos, fazer de conta que a história narrada é real”. Nesse sen-
tido, seres imaginários dividem as páginas com aqueles que encontramos 
gravados nos manuais de zoologia e botânica.  

Em tempos em que a literatura brasileira se reinventa pela combi-
nação, ou eliminação, de gêneros literários distintos, a experimentação em 
Pequena Enciclopédia de Seres Comuns se destaca como uma bem-vinda 
aquisição às prateleiras literárias. A prosa poética de Maria Esther arrebata 
pelo fascínio exercido pelo mundo natural, ao qual, muitas vezes, o acesso 
nos é negado na contemporaneidade multitela. Por meio da transfiguração 
literária, a autora mineira oferece um minucioso olhar sobre esse universo: 
“O propósito foi mostrar que a natureza, em sua múltipla diversidade, 
é tão surpreendente, que muitas das criaturas que nela existem 
poderiam se confundir com as que habitam os livros de literatura 
fantástica.”. Certamente, a Pequena Enciclopédia o alcança, longe do comum. 
Confira a seguir os melhores trechos da conversa, por e-mail, desta Fina 
com a escritora.  

Maria Esther, de onde veio a ideia para a Pequena Enciclopédia de Seres 
Comuns? [fina]

Como sempre procurei articular minhas pesquisas com a criação 
literária, resolvi me valer de meus estudos sobre animais na literatura 
para criar o meu próprio catálogo de seres não humanos. Sendo fascinada 
também por botânica, não poderia deixar de incluir as plantas na minha 
coleção, atenta aos enlaces entre os reinos animal e vegetal. O propósito 
foi mostrar que a natureza, em sua múltipla diversidade, é tão surpreen-
dente, que muitas das criaturas que nela existem poderiam se confundir 
com as que habitam os livros de literatura fantástica. O critério escolhido 
para a seleção dos seres e montagem do livro foi o dos nomes populares 
dos bichos e plantas, mas sem abrir mão de nomenclaturas e referências 
científicas. Aliás, os nomes já estiveram presentes num outro trabalho meu 
de ficção, O livro dos nomes [Cia. das Letras, 2008], e sempre despertaram 
meu interesse. [Maria Esther Maciel]

Em sua pequena enciclopédia, vemos uma fusão entre literatura e biolo-
gia. De que modo isso foi pensado por você?

A fusão entre literatura e biologia me possibilitou, ao mesmo tem-
po, entrar na esfera do que é vivo, do que existe enquanto força vital 
no mundo real, e transformar essa experiência em palavras através de 
um exercício de imaginação. Assim, misturei descrições biológicas com 
elementos ficcionais, entrelaçando seres existentes com alguns poucos 
inventados, mas sempre reinventando os que existem. Parti do princípio 
de que, se a biologia investiga a natureza pelas lentes da ciência, a criação 
literária pode transfigurar – pela ficção e os recursos da linguagem poética 
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– os saberes biológicos em histórias, imagens, reflexões crítico-criativas e 
sensações. Procurei me valer desse jogo.

Você teve alguma influência literária? E de alguma outra área?
Jorge Luis Borges sempre foi uma presença luminosa em meu 

percurso literário e, no caso da Pequena enciclopédia de seres comuns, 
ele  se faz presente através dos influxos do seu livro Manual de zoologia 
fantástica. Outros autores que me iluminaram no processo de composição 
dos verbetes foram José Emílio Pacheco, mexicano, e Wilson Bueno, 
paranaense, ambos voltados para o universo zooliterário. Os compêndios 
antigos e modernos de zoologia e botânica também me inspiraram.

Como você enxerga o contato entre literatura e outros saberes?
A literatura é um espaço múltiplo e prismático, que acolhe distintos 

saberes e os potencializa pela ficção e imaginação. São muitos os escri-
tores – alguns enciclopédicos, como o próprio Borges – que dialogam com 
outros campos do conhecimento, transformando o espaço literário em um 
ponto de interseção desses campos.

Assim que abrimos o livro encontramos que “Foi escrito por uma 
bióloga que não é bióloga, mas finge ser uma, na medida do impossível”. 
Isso nos lembra um pouco o fingimento do poeta, de Fernando Pessoa. 
Qual o papel do fingir na sua ficção?

O fingimento, compreendido no sentido pessoano dessa palavra, é 
uma via fértil para a criação, por se tratar de um artifício ficcional que 
permite a quem dele se utiliza assumir, por meio da imaginação (e da 
empatia), outras identidades e subjetividades, habitar outros corpos, fazer 
de conta que a história narrada é real. O fingimento poético-ficcional não 
deixa de ser a verdade da poesia e da ficção. Por isso, procuro sempre 
explorar suas propriedades nas coisas que escrevo.

Qual o lugar da prosa poética ou do poema em prosa, para você, na nossa 
literatura contemporânea?

A prosa poética e o poema em prosa atravessam a história da nossa 
literatura desde sempre. A partir das últimas décadas do século XX, outros 
registros textuais passaram a atravessar, de maneira incisiva, essa con-
junção, propiciando a disseminação do que chamo de escritas híbridas. 
Creio que, na literatura contemporânea brasileira, essas hibridações têm 
se tornado recorrentes em obras de escritores e escritoras que vêm se 
aventurando em poemas mais heterogêneos, constituídos da mesclagem 
de modalidades textuais diversas, que vão da narrativa, da poesia e do 
ensaio a outras mais alternativas, como verbetes de dicionário e enci-
clopédia, aforismos, cartas, receitas culinárias, extratos de diário íntimo, 
bulas de remédio, manuais de instrução etc. Se muitas dessas escritas 



não se classificam como poemas em prosa nem como prosa poética, nem 
todas abrem mão dos recursos da poesia. Há inclusive as mais radicais, 
que buscam chegar, caso isso seja possível, a uma espécie de “grau zero do 
gênero”. 

Além de escritora, você também é pesquisadora e professora. Você acha 
que a Academia influencia na sua escrita?

O trabalho como professora/pesquisadora e a criação poéti-
co-ficcional não são, para mim, atividades dissonantes, excludentes. 
São experiências distintas, mas afins, que se nutrem reciprocamente. 
Minha formação/atuação acadêmica sempre foi importante para o meu 
aprendizado/aprimoramento enquanto escritora, e as pesquisas que 
realizo quase sempre incidem no meu trabalho criativo. Por outro lado, o 
exercício poético-ficcional não deixa de atravessar o meu trabalho como 
professora e pesquisadora.

Como foi o processo das ilustrações? 
Sempre admirei o trabalho artístico da Julia Panadés e, como a minha 

ideia era seguir o modelo dos catálogos de zoologia e botânica que artic-
ulam textos e ilustrações, resolvi convidá-la para participar do livro. Já 
tínhamos feito uma parceria em O livro das sutilezas, que integra o volume 
Longe, aqui, em que reúno minha poesia “incompleta”. 

Julia Panadés participou do processo criativo do livro?
O processo foi bem prazeroso. Assim que eu reunia um conjun-

to de verbetes, eu os enviava a ela, que, além de ficar atenta às minhas 
descrições dos seres, também fazia pesquisas iconográficas para 
desenhá-los. Achei incrível a nossa sintonia nesse trabalho. A Júlia entrou 
no registro dos verbetes e conseguiu imprimir belamente nas imagens o 
enlace entre ciência, poesia e ficção. 

Qual o seu verbete preferido da sua pequena enciclopédia?
Difícil escolher um. Gostei muito de escrever, por exemplo, os verbe-

tes “Maria-Fedida”, “Viúva-Negra”, “João-Doidão” e “Orquídea-Macaco”.
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Cachorros urinam rios que cortam a cosmopolita Paris, 
frades e advogados são doutorados em charlatanismo, guer-
reiros e espadachins são condenados a trabalhar na imprensa 
após guerras perdidas. Essas são algumas imagens recorrentes, 
dentre tantas mais entre litros e litros de vinho, escritas pela 
pena afiada de François Rabelais, médico, acadêmico e possivelmente 
espião francês que viveu no séc. XVI, transição do período medieval para o 
renascentismo na Europa.

Em Pantagruel e Gargântua, lançamento deste ano pela Editora 34, 
Rabelais (lê-se rabelê ou rabelé) tece uma curiosa narrativa que mescla 
desde gêneros populares da época, como os romances cavaleirescos e sá-
tiras, até formas eruditas e eclesiásticas reservadas àqueles com dinheiro 
e prestígio nas altas classes francesas. O resultado desse pot–pourri é um 
livro extremamente divertido, combinando ironia, muitas vezes atemporal, 
a uma prosa de altíssimo nível — embora, deva-se reconhecer, nem sem-
pre acessível a um público não habituado com livros mais densos.

Mas nessa versão em especial, o leitor leigo ou receoso ao “retor-
nar aos clássicos” terá uma ajuda providencial do tradutor. Seja por meio 

de explicações ou recapitulações nas 
notas introdutórias dos capítulos, seja 
em aproximar temas (e a linguagem) dos 
séculos das sombras para os dias de hoje, 
Guilherme Gontijo Flores se destaca em 
indicar “as chaves de leitura” próprias dos 
tempos contemporâneos. O resultado é uma 
leitura engajada que cativa o leitor na prosa 
pantagruélica, sem apresentar um texto 
com toda complexidade e frescor almejados 
Rabelais cinco séculos antes.

A minúcia e o cuidados cultivados pelo 
tradutor podem ser vistos ao longo das 
histórias dos gigantes Pantagruel — histo-
ricamente conhecido como um diabinho 
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OS GIGANTES DA ESCRITA
andré vieira

Primeiro volume de ‘Pantagruel e Gargântua’  de 
François Rabelais, chega ao Brasil.



que punha sal na boca dos bêbados — e de seu pai Gargântua, que desde 
o berço vivia exercitando a garganta gritando “beber, beber, beber”. Se 
muitas vezes, as aventuras épicas e anedotas tragicômicas, no arco de 
desenvolvimento da família de gigantes se valem por si só, Flores conso-
lida sua presença na obra ao adicionar à história um pelo “caldo de brasil” 
abarcando desde referências populares deste século à infusão de uma 
linguagem zoeira, própria da brasilidade.

Durante a leitura ficamos maravilhados com os relatos ao estilo das 
Grandes Crônicas, com exageros, troças e um delicioso jogo que sobre-
põe imagens, sons e ritmos em nossa própria língua, atestando mais uma 
vez a grandiosa de um autor do calibre de Rabelais. Logo, por se tratar de 
um clássico da literatura mundial é importante não se desanimar quando 
alguns trechos, nomes, descrições e conceitos, que a despeito de todo es-
forço e empenho de Flores — debruçado no projeto por mais de 4 anos — 
se revelem verdadeiros enigmas até aos mais entendimentos da literatura 
mundial. 

Mas aí chegamos a um impasse: quando é que se precisa entender 
tudo de um livro para apreciar a sua leitura? Por certo, leitores mais críti-
cos argumentarão — e com razão — que livros como Pantagruel e Gangân-
tua são um desestímulo ao público em formação e um martírio a preguiço-
sos entusiastas da literatura. Mas neste caso específico, defenderei a obra 
a unhas e dentes.

Explico: conectar-se a um mundo diferente do seu, sobretudo por 
meio de boa literatura, requer atenção, uma boa medida de esforços e por 
vezes um tantinho de ajuda do Google. Agora, quando nos debruçamos 
sobre um livro de outro tempo histórico, escrito por meio de outras ló-
gicas e sob outras influências, é um verdadeiro milagre — tecnológico, lin-
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guístico, cultural — conseguirmos ter um entendimento global daquela. 
E sejamos justos: longe de hermetismos e ambiguidades do período, 
Pantagruel e Gangântua é uma obra objetiva, refinada e muito engraçada 
— embora, admita que às vezes seja um pé no saco olhar para aquilo.

Não obstante, a própria dificuldade de um livro ou de uma obra 
pode ser um dos principais motivadores para engatarmos na leitura e 
conhecermos este mundo novo. Afinal, se a leitura se mostra desafiadora 
e o texto penoso é porque ao longo do capítulo, da página, ou na pior das 
hipóteses, da linha, sairemos recompensados pela engenhosidade dos 
contos e originalidade da linguagem: seja por seu caráter burlesco, de 
riso solto e indecente, seja pelo rigor ético e moral que certas discussões 
tomam o protagonismo na narrativa.

Quer melhor exemplo de criatividade que a astúcia rabelaisiana 
sua veia crítica? Sem muito esforço, entenderemos por que sorbonistas 
(aqueles que representam a universidade de Sorbone, em Paris) odiavam 
a todo custo Rabelais; por que noites de estudo cheiravam a azeite e 
manhãs de prazer, vinagre; e por que pôsteres e cartazes, na Paris do séc. 
XVI, eram motivo de temor pelo Rei e verdadeiros ensaios revolucioná-
rios — seria ali um prelúdio para a que determinaria o Século das Luzes? 
Vai saber.

A tudo isso, novamente, fixa-se a importância da tradução e esmero 
com o trabalho de linguagem realizado por Flores ao longo da obra. 
Nota-se que desde aportuguesando termos — e em recriação vários, em 
função de trocadilhos e piadas — até o verter de concepções medievais 
aos costumes da sociedade contemporânea, 
existe ali um verdadeiro trabalho de coautoria 
com Rabelais e de cumplicidade com o leitor, 
encurtando distâncias temporais e criando íntimo 
companheirismo conforme vamos adentrando as 
crônicas.

Por fim, à narrativa instigante e à preo-
cupação de contexto da obra nos dias de hoje, 
soma-se um trabalho impecável da Editora 34 
pela editoração e apresentação do livro. Ademais, 
graças às belas imagens produzidas por Gustave 
Doré, temos um outro olhar da obra por meio de 
verdadeiros arabescos: seja para desvendar pas-
sagens abstratas e um tanto herméticas, seja para 
servir como “respiro” ao pobre leitor exaurido 
após — mais uma — descrição maçante da túnica 
de Pantagruel quando bebê.
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Qual é o propósito de reler um texto, de um autor vivo e atuante, à luz 
de novos fatos , e de uma nova realidade? Como trazer para a atualidade 
a intenção de republicar artigos “antigos”, e celebrar seu autor?  Como 
fazer com que textos produzidos em outro contexto, em outro momento 
histórico, falem no presente? Essas são perguntas que Formação e Des-
construção, responde de forma despreocupada, reflexiva e com amor pelos 
artigos que lhe compõe. Respeitando o valor dos artigos escritos por Paulo 
Arantes, reunidos pela primeira vez em livro, a obra aposta em uma apre-
sentação simples e elegante, que permite que os textos se tornem vivos, 
que se atualizem em um sentido amplo e multifacetado, sem necessidade 
de reduzir a complexidade das construções pensadas pelo autor, nem de 
apresentar ao leitor um presumido caminho certo, de como devem ser 
interpretadas aquelas reflexões.

O volume, dividido em três partes, reúne artigos publicados por Aran-
tes entre 1989 e 1995, além de um ensaio de autoria de Bento Prado Júnior, 
da mesma época. A única adição feita aos textos originais está no posfácio 
escrito por Giovanni Zanotti - um trabalho admirável (e isso admitiu Paulo 
em diversas ocasiões, comentando sobre o livro) frente à sugestão difícil de 
“trazer os textos para o presente”. Diversas referências, algumas inegavel-
mente brasileiras, outras que oferecem um comentário geral à cultura da 
filosofia europeia nos anos 80, se misturam na apresentação do professor da 
UnB, destrinchando os movimentos do autor, que explora diferentes facetas 
desse grande processo que identifica como a Ideologia Francesa.

O presente é, de fato, um tempo com o qual Formação e Desconstrução 
tem uma relação bastante peculiar. Não só porque as ideias apresentadas 
nos artigos foram desenvolvidas em obras posteriores de Arantes, mas 
porque aspectos daqueles processos que são analisados se fazem imedia-
tamente reconhecíveis, e muitas vezes a realidade presente aparece como 
uma versão mais drástica sua. 

Esse estranhamento, esse impacto causado pela proximidade, é cheio 
de ânimo, cheio de vida. Revela-se nesse efeito um sentido da prosa histó-
rica desses artigos, algo atualizado para o presente, sem que se perca o 
conteúdo positivo do texto, publicado dentro de seu momento histórico. 

ENTRE ENCONTROS
bruno pernambuco

Novo livro do filósofo e professor Paulo Arantes recupera artigos 
publicados nos anos 90, e discute questões essenciais das linhas 
pós-contemporâneas.



A lógica e a encadeamento dos textos -- mesmo que alguns deles tenham 
sido pensados para uma exposição oral -- também se mantém através da 
precisão das figuras de linguagem, e da mistura de referências históricas. O 
texto leve e bem humorado - ainda que denso e com rigor em suas leituras - 
cheio desses pequenos acertos é imediatamente reconhecido por qualquer 
leitor que já tenha o hábito de se divertir dentro das obras de Paulo Arantes.

Outros Tempos
Formação e Desconstrução retoma a um período anterior da carreira do 
professor- textos publicados em diferentes meios: revistas, apresentações, 
e colóquios com autores nacionais e estrangeiros. Apesar de seus diferentes 
contextos, os excertos compartilham um tema comum: a análise da 
Ideologia Francesa, processo assim definido pelo autor, multifacetado e 
cheio de ramificações mas que está diretamente ligado à cultura filosófica 
dos anos 80, e à consolidação da Critical Theory, tanto nos departamentos 
universitários quanto nos discursos correntes.
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Nos artigos, Arantes revela diferentes facetas da diagnosticada ideo-
logia, tanto dialogando com seus principais autores quanto examinando 
à contraluz aspectos desse arcabouço, analisando outras referências para 
retomar a discussão dos textos em que apontava esse diagnóstico preciso. 
Em um diálogo com a obra de Richard Rorty, na análise mais volumosa do 
livro, o autor se debruça sobre a perda, dentro do discurso da critical 
theory, do fundamento da filosofia, como atividade supracientífica, com 
um valor determinado e positivo de suas categorias -- entrando, assim, 
nas bases conceituais dos principais autores do momento. Em outros 
ensaios presentes no volume, a análise de autores como Lacan, e do 
seminário de Kojéve, é uma oportunidade para comentar sobre a formação 
da Ideologia, sob um ponto de vista histórico, analisando as mudanças 
ocorridas na vida intelectual européia a partir do pós-segunda guerra.

A realidade de diferentes países, também, compõe o intricado siste-
ma da Ideologia Francesa. Arantes examina em Formação e Desconstrução 
as culturas universitárias norte americana e brasileira, acompanhando 
a recepção dos teóricos da época no centro e retornando, depois, à vida 
brasileira, às distâncias e incongruências que por excelência fundam a 
reflexão daqui, e às leituras de Roberto Schwarz. Assim, também, a análise 
presente nos textos se atualiza, conforme a leitura do livro revela que são 
examinados diferentes pontos, a partir de uma crítica materialista bem 
construída, perceptiva às especificidades e atenta para as relações de um 
processo que é dinâmico e mutável.

 Com Formação e Desconstrução, se dá aos interessados mais uma 
chance de desfrutar da prosa e das elaborações de Paulo Arantes, através 
de excertos que anteriormente circulavam apenas em periódicos espe-
cializados. Trazer a público esses artigos é um processo de atualiza-los, e, 
na escolha de textos que ainda têm muito a dizer, e mantém uma relação 
imediata com o tempo presente, também de celebrar esse seu aspecto de 
prosa histórica, que não se reduz a um documento estanque nem se reduz 
inteiramente ao presente, sem preservar a vida e o movimento de sua con-
cepção original. Ler Formação e Desconstrução não é somente conhecer 
textos velhos, mas encontrar com textos que se fazem novos. 

Formação e Desconstrução 
Paulo Arantes 
Editora 34 
336 pp.
2021



Eu me lembro da era da inocência como se fosse ontem. De brincar em 
meio aos bancos estofados qual arbustos de um bosque, correr de um 
vagão para o outro tentando manter fixa na visão uma mesma árvore lá 
fora, sempre falhando em acompanhar o ritmo da paisagem externa que 
fluía apressada para trás. Nunca consegui alcançar a velocidade das coli-
nas e das montanhas que rugiam, e a era da inocência, breve feito a prima-
vera, teve seu fim quando descobri que éramos nós que avançávamos com 
voracidade, a natureza lá fora estava estática. 

Foi um olhar momentâneo que encerrou abruptamente a era da 
inocência, e talvez seja essa brusquidão que me faça recordá-la como se 
fosse ontem. Lembro-me do cheiro de queimado da carne defumada em 
meu prato de porcelana chinesa, ainda posso sentir o sabor cítrico do suco 
de laranja em minha boca imberbe e a maciez do couro de vaca contra 
minhas costas diminutas. A ocasião em si não era especial, mas meus pais, 
com seus trejeitos afetados e ares de superioridade, nunca precisaram de 
um motivo para jantar no vagão mais caro da locomotiva. A única diferença 
é que, daquela vez, eles me deixaram sentar na janela. Foi o seu erro. 

É curioso pensar que, se eu tivesse sentado no banco do corredor, 
provavelmente estaria agora saboreando um pernil na brasa ou uma tigela 
de caviar com meus pais, em vez de estar aqui tramando uma emboscada 
para eles. 

Pois quando eu estiquei o olhar através da janela, buscando o movi-
mento irrefreável das colinas, avistei uma garota. Foi um momento fugaz 
de conexão entre minha curiosidade que lambeu sua figura miserável e o 
seu olhar espinhoso que me espetou fundo na alma. Eu levava à boca uma 
garfada de faisão; ela comia o resto da carcaça de algum animal sobre uma 
fogueira improvisada. O instante não durou mais que um átimo, mas vi clara-
mente sua silhueta sentada na relva. Ela exibia pinturas tribais no corpo, 
olhos amendoados e cabelos revoltos que se misturavam ao negrume da 
noite. E o mais importante: embora tenha passado por mim como um raio, 
ela estava definitivamente parada. Foi então que eu entendi que quem se 
movia era eu. Eu e a locomotiva. Eu, a locomotiva e todos os glutões nela.

A percepção me atingiu como uma paulada na cabeça. Eu era apenas 
uma criança, havia nascido na enfermaria daquele trem e jamais me dera 
conta de que existia um mundo de verdade para além das janelas envidra-
çadas dos vagões de luxo. A partir do momento em que meu olhar cruzou 
com o daquela garota misteriosa, minha curiosidade infantil se aguçou. Eu 
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queria saber mais sobre o mundo de dentro e o de fora. Sobre o funciona-
mento da locomotiva, suas engrenagens e segredos. Não tardou para que 
as explicações condescendentes de meu pai passassem a fazer pouco sen-
tido e a não satisfazer minha sede por conhecimento. Passei a deixar de 
brincar com as outras crianças, tão abastadas e alienadas quanto eu, para 
explorar as entranhas do trem, os meandros da máquina. Os funcionários 
não passavam de robôs subservientes, nada revelavam. Os outros viajantes 
não sanavam minhas dúvidas, recusavam-se a dizer qual era o destino da 
locomotiva, a estação final.

Em uma das minhas expedições pelos vagões, decidi caminhar até 
onde fosse possível para a frente. Nunca havia ouvido relatos de que hou-
vesse um fim. Passei horas e horas andando, o dia deu lugar à noite e meus 
pais certamente colocaram todos à minha procura. Então corri, buscando 
energias onde nem sabia que as tinha, e alcancei uma portinhola de ma-
deira com maçaneta de ouro na extremidade de um dos carros. Olhei para 
trás e o trem se curvava à distância como uma cobra maliciosa se espre-
guiçando sobre os trilhos. Abri a porta e saí. 

O vento cortante paradoxalmente me tomou o fôlego de súbito. 
Pensei que não fosse possível respirar lá fora, mas consegui enfim retomar 
o controle dos pulmões e tornei a inspirar, sentindo o ar gelado do mundo 
ganhar os limites internos de meu corpo pela primeira vez. O cheiro de 
vida real era infausto, mas senti-me feliz. 

À minha frente, um espesso gancho metálico interligava as composi-
ções do trem à fornalha que lhe fornecia potência para seguir seu trajeto 
infindável. Equilibrei-me com dificuldade sobre o engate, vendo os trilhos 
passarem furiosamente sob meu corpo, e subi a escada na parede externa 
da fornalha. Quando enfim consegui me pôr de pé, quase voando pela 
ação do vento, ouvi a porta de madeira atrás de mim se abrir. Meu pai me 
chamava de volta para dentro, mas eu não conseguia tirar os olhos dos 
maquinistas, que alimentavam a fornalha com o corpo magro como o da 
garota que eu havia visto pela janela. 

Tentei alertar meu pai. Revelei que as pessoas que eu via lá fora eram 
o combustível da locomotiva. Ele não acreditou, disse que não havia gente 
fora do trem, que eu havia visto borrões de árvores e os tomado por seres 
humanos. Tentei alertar minha mãe. Ela desconversou, falou que aquilo 
não havia passado de um sonho atribulado. O trem é um círculo perfeito, 
não há começo nem fim, ela garantiu.

Depois daquele dia, o faisão tinha gosto de sangue seco, o couro dos 
assentos parecia pele humana, o ar era ominoso, irrespirável. A paisagem 
lá fora era um convite. A era da inocência já havia acabado, mas eu tive de 
dissimular minha ingenuidade por algum tempo até criar coragem para 
fugir. Talvez meus pais nem tenham sido pegos de surpresa. Talvez já esti-
vessem esperando. Eu via no olhar frio e distante que eles me lançavam de 
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vez em quando. Não deixei bilhetes nem olhei para trás.
Passei fome nos primeiros dias do lado de fora. Enquanto tentava 

cozinhar um tatu numa fogueira capenga, olhei pela janela do vagão e per-
cebi um garotinho ainda mais novo que eu me observando assustado antes 
de ser censurado pelos pais para não olhar para fora.

Meu primeiro contato com as pessoas do mundo externo não foi de 
todo pacífico, mas quando elas compreenderam que eu havia abandonado 
o trem por vontade própria, me acolheram sem ressalvas. Aquele grupo 
me ensinou a pescar, a identificar plantas venenosas, a fugir dos drones 
coletores que levavam pessoas para alimentar a fornalha da locomotiva. 
Mas eles também aprenderam uma coisa comigo, algo que eles não sabiam 
e que seria muito importante: eles aprenderam a se rebelar.

Não parece que se passaram tantos anos desde a minha fuga assus-
tada naquela noite sem estrelas, no ocaso da era da inocência. Busquei 
em vão a garota que vi pela janela, mas sua figura nunca passou de um 
fantasma a me assombrar diretamente do passado. Sua silhueta me deu 
forças para o que estou prestes a fazer. Foi por ela que, mês após mês, 
planejei nossa revolta. E aqui estou agora à espreita sobre um galho 
retorcido de árvore, auscultando a escuridão noturna à espera do rugir da 
locomotiva.
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ESTANTE DE DEZEMBRO 

Romance 
Uma tristeza infinita – Antônio Xerxenesky – Companhia das Letras

Ainda que a melancolia atravesse os séculos, sendo matéria para gerações 
de escritores de prosa e verso, autores contemporâneos têm trabalhado 
com o tema inevitável. Muitas histórias sobre a psiquê podem embalar 
mentes atormentadas, e uma delas é Uma Tristeza Infinita, novo livro de 
Antônio Xerxenesky, ambientado em um gelado vilarejo suíço, cujo cenário 
lembra muito o descrito por Thomas Mann, em A Montanha Mágica. É 
pela vida de Nicolas, um psiquiatra do pós-segunda-guerra, que o leitor se 
surpreende com o cotidiano de uma clínica para doentes mentais, que traz 
de volta o debate a melancolia. (Matheus Lopes Quirino) 

Crônica 
Os sabiás da crônica – F. Sabino, R. Braga, S. Porto, P. M. Campos, J. C Ol-
iveira, V. Moraes – Org. Augusto Massi – Autêntica 

A editora Sabiá, cuja foto de divulgação da editora, datada do verão de 
1967, ilustra a antologia Os Sabiás da Crônica, ganhou força e credibilidade 
pela amizade entre os cronistas da época. Dentre eles, Fernando Sabino 
e Rubem Braga apostaram nas gerações que publicavam em jornais e revis-
tas, como Sérgio Porto, Vinicius de Moraes, Paulo Mendes Campos e José 
Carlos Oliveira. Na sessão, devidamente engravatados, não demora para 
se notar nas fotos que acompanham o volume a descontração do grupo 
boêmio que vai desabotoando paletós e tirando os sapatos sob as lentes 
do experiente Paulo Garcez, outrora editor de imagem d’O Pasquim, com 
vasto currículo como retratista, hoje nonagenário. Sob a edição de Maria 
Amélia Mello e organização de Augusto Massi, o volume traz seis dos mais 
importantes escribas da imprensa carioca. (M.L.Q)

Biografia
Guignard Anjo Mutilado – Marcelo Bortoloti – Companhia das Letras 

Não é exagero dizer que Anjo Mutilado, epíteto atribuído a Alberto da 
Veiga Guignard por Manuel Bandeira faz justiça tardia ao pintor. Tendo 
em vida atingido a glória já de cabelos brancos, a trajetória do homem que 
trafegou entre o luxo e a miséria humana sempre com ingenuidade ganha 
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contornos profundos, a partir de análises do comportamento da figura por 
amigos, admiradores e especialistas, atestando, como no livro é muito sus-
tentado, que Guignard era um velho-menino, sugere o jornalista mineiro 
Marcelo Bortoloti. (M.L.Q) 

Poesia
As 29 poetas hoje – Heloisa Buarque de Hollanda – Companhia das Letras

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 mexi-
cana 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. (Giovana Proença) 

Contos
Thomas Mann – Companhia das Letras 

Além de consagrar obras como A Montanha Mágica e Morte em Veneza, 
subverter o clássico em Doutor Fausto e colocar Tonio Kröger entre as 
mais célebres personagens da literatura, Thomas Mann foi, primeiro, um 
contista. A obra do autor na forma breve se apresenta multifacetada, tran-
sita entre as inovações modernistas e a beleza da narrativa tradicional, em 
edição da Companhia das Letras, que traz a obra do Prêmio Nobel de 1929 
aos brasileiros que desejam ter contato com um dos mais eruditos gênios 
literários modernos.  (G.P)

Fábula
A história do Senhor Sommer – Patrick Süskind – Editora 34 

Clássico de Süskind, a fábula do senhor Sommer volta em edição 
caprichada pela editora 34, com as ilustrações de Jean-Jacques Sempé, 
célebre cartunista francês que se notabilizou por seus quadrinhos delicados 
e profundos, retratando a vida urbana e as suas sensações de forma inteli-
gente. Süskind e Sempé são velhos amigos, o livro é apenas mais um dos 
trabalhos da dupla. À primeira vista ingênuo, a obra ganha força em leituras 
seguintes e complementares, o traço infante de Sempé transporta a prosa 
de Süskind para uma dimensão filosofia e idílica, regressando com o leitor à 
infância, aos tantos dilemas vividos e as primeiras vezes de cada um. (M.L.Q) 
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Romance 
A ponte no nevoeiro – Chico Lopes – Laranja Original 
Incrustada no calorento interior de São Paulo, a fictícia Verdor abriga 
personagens tão insignificantes quanto a própria localização da cidade. Ao 
passo que estão paradas no tempo, elas refletem uma realidade que até 
hoje pouco muda quando se compara com o mundo real: o fracasso dos 
intelectuais no interior. Ambientado nos anos 1990, A Ponte no Nevoeiro, 
terceiro romance do poeta radicado em Poços de Caldas, Chico Lopes 
retrata a vida de jovens fadados ao provincianismo. (M.L.Q)

Literatura portuguesa 
A visão das plantas – Djaimilia Pereira de Almeida – Todavia
Ao cravar que “a aflição era uma estrela a cruzar o céu, sem que a ideia de 
morte chegasse a ser uma ideia”, a escritora Djaimilia Pereira de Almeida, 
vencedora do prêmio Oceanos 2019 por Lunda, Lisboa e Paraíso, toca na 
questão central de seu novo livro, justamente a aflição projetada como um 
astro sublime, intocável e majestoso. A estrela, como signo celestial que 
remete à transcendência, é também  algo que bate de frente com a aflição 
terrena que assombra o capitão Celestino, protagonista da fábula A Visão 
das Plantas. (M.L.Q)

Romance
Copo Vazio – Natalia Timerman – Todavia
A fórmula é familiar aos que se aventuram nos relacionamentos modernos. 
O like no aplicativo é a abertura para a troca de mensagens As conversas 
digitadas levam ao encontro. Depois, muitas vezes, o silêncio. A alcunha 
ganhou o nome de ghosting e se popularizou nos caracteres do Twitter, 
vitrine do vocabulário das redes sociais. Contudo, na trama de Copo Vazio, 
primeiro romance de Natalia Timerman, há mais nuances entre o match 
e o rompimento do romance de Mirela, a protagonista, e Pedro, o fantas-
ma da narrativa. Temos, então, um tratado sobre o amor nos tempos de 
Tinder. (G.P)

Ensaios
By Heart e Outros Textos – Tiago Rodrigues – Editora 34

By Heart e Outros Textos, lançamento da editora 34, é a primeira coleção 
de obras  de Rodrigues publicada no Brasil. Como é bem apresentado no 
posfácio e nas notas da edição, o trabalho do encenador tem um sentido do 
teatro como assembleia, de diferentes vozes que constituem um sentido, e 
na sua concepção seus espetáculos mobilizam simultaneamente diferentes 
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tempos e registros. O cânone, e a história do teatro, da encenação, se 
encontram com uma velocidade que é das notícias, que promove inter-
rupções, reflexões, atravessamentos- encontros que surgem de trombadas 
inesperadas. (Bruno Pernambuco)

HQ
Escuta, Formosa Márcia – Marcello Quintanilha – Veneta 
Um relato de três gerações de mulheres- uma das quais ainda está por 
aparecer para o mundo- constrói a narrativa de Escuta, Formosa Márcia, 
novo livro de Marcello Quintanilha publicado pela Editora Veneta. Jaque-
line, filha da protagonista homônima da musa que inspira a marchinha 
de carnaval de onde é tirado o título da obra, é o fio condutor que leva 
da história íntima, de uma cisão familiar, até um retrato cheio de ação da 
criminalidade nos morros do Rio de Janeiro, das relações escusas e íntimas 
da polícia dentro do tráfico, e da forma como, mesmo que amortizados e 
escondidos, os sonhos e os desejos das pessoas comuns continuam a viver 
sob a guerra que se impõe. (B. P) 

Arte
O Nervo Óptico – María Gainza – Todavia

O livro da escritora e crítica de arte apresenta uma série de textos que 
refletem o impacto direto, inevitável e, frequentemente, violento que a 
obra de arte provoca em nossas vidas. Muitas vezes, os episódios expostos 
adquirem um tom ensaístico. Outras, um modo de narrar bastante lírico. 
Quase sempre, as pinturas citadas 
e descritas de forma instigante 
possuem uma profunda conexão 
com acontecimentos do passado 
da autora – aqui, o livro se torna 
autobiográfico. Ao mesmo tem-
po, os quadros são situados em 
uma linha do tempo muito mais 
ampla: os relatos adquirem cunho 
histórico, pintados entre guerras e 
traumas. Ao fim, Gainza transforma 
suas páginas nos corredores de 
um museu ou de uma  galeria de 
arte. (Laura Pilan) 
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Um banquinho é o melhor amigo do homem. Prestativo, ele não vai a lugar 
nenhum, a não ser que você o leve. Obediente, centrado, confortável. São 
muitos os adjetivos que se pode gastar com um banquinho. Ele, é claro, um 
sujeito cara de pau, mas sempre está à nossa espera. Suporta cada fardo 
imenso... Há dias em que ele se sente o próprio atlas a segurar o céu, como 
depois de uma ceia farta. Brincadeiras à parte, o banquinho é um acessório 
que sempre está na moda. Atemporal, ele viaja no tempo sem se desgastar 
tanto quanto quem o possui.

Um bom banco, mesmo que bambo, balança, mas não cai. O ban-
quinho é um charme que um homem pode dar a sua mobília. Nada mais 
versátil: o banquinho é aparador, mesa, banco, apoio, arma branca, tambor, 
palanque, castiçal, entre outras coisas.

O banquinho é o único que não sai em disparada quando o dono 
solta pum. Está sempre disponível para escutar os problemas. É sentar e 
começar a falar. Ele é todo ouvidos. O banquinho é um camaleão que se 
adapta às sujas calçadas, aos chãos de taco, cerâmica, mármore. O ban-
quinho é teatral, mundano, chique; tem um ar de off-broadway. Discreto, 
mas sempre pronto para ser prestativo no momento mais improvável, 
pode-se jantar num banquinho, engraxar os sapatos, amarrar os cadarços, 
cortar as unhas, fazer as unhas, desenhar, pintar, jogar qualquer jogo — 
desde que não envolva movimentos rápidos, como a maioria dos esportes. 
O banquinho é avesso aos esportes, muito por causa de um ressentimento 
histórico: o arremesso de bancos. Coisa dos irlandeses, que hoje fizeram as 
pazes com os banquinhos.

Um banquinho, se não bem tratado, pode pregar peças benignas. 
“Cuidado com a canela”, diz o banquinho. Um banquinho pode quebrar, 
partir ao meio, como o coração maltratado em toda relação a dois. O ban-
quinho é um artefato monogâmico — ainda que, com devida permissão, 
possa abrigar outras bundas de vez em quando. O banquinho é tão fiel ao 
dono que faz a vigília noturna, tão compenetrado, que parece estar sob um 
encantamento.

Banquinhos estrelam filmes nos cinemas, estão em cartazes, fotos 
icônicas da agência Magnum, em páginas de jornais, em novelas, séries, 
clássicos, mansões, estúdios de cinema, hotéis cinco estrelas, vivem até no 
palácio da rainha da Inglaterra. O banquinho é uma espécie de viajante, a 
depender do inho, acompanha o dono quando se pretende estender tem-
porada. Por que não? Existem até banquinhos portáteis.

CARO BANQUINHO
matheus lopes quirino
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Mas o bom e velho banco, devidamente amadeirado como um vinho 
chique, é um guru, ermitão, que passa horas em paz e tranquilidade. Ele 
não entrega os pontos, a não ser que esteja com cupins, essa praga tão 
natural como uma metástase. Pode ser evitada? Claro. Com devidos cui-
dados e algum zelo. Um banquinho pode durar, e muito, mas não resiste 
ao tempo. Sol tórrido, chuva de canivete, grosserias e bichinhos. A vida 
pode desmoronar num golpe certeiro, caro banquinho. Levar um tombo 
do banquinho, pelo menos, das dores, é a menor. Ah, querido banco, 
segure meus papéis, minhas canetas, vou puxar a cadeira para o leitor, a 
não ser que ele prefira você, mesmo dispensando apresentação.
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