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Os eixos da poesia e da ciência são a princípio inversos. 
Tudo o que a filosofia pode esperar é tornar 

a poesia e a ciência complementares, uni-las como dois 
contrários bem feitos. É preciso, portanto, opor ao espírito 

poético expansivo o espírito científico taciturno, para o qual a 
antipatia prévia é uma saudável precaução.
Gaston Bachelard em A psicanálise do fogo
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A poética do ensaio
Patricia Gonçalves Tenório

Tudo começou em março de 2013 quando cursava como ouvinte 
a disciplina A poética do ensaio, ministrada pelo professor Lourival 
Holanda, no Programa de Pós-Graduação em Letras da Universidade 
Federal de Pernambuco. Colegas do Brasil inteiro, teóricos no corpo, 
poetas na alma, éramos estimulados por Holanda a criar ensaios de ma-
neira fluida, criativa. Poética.

Nasceu o Coffee-Break, grupo do Facebook no qual postávamos 
quase que diariamente poemas e contos numa provocação contínua para 
transformar o que apreendíamos na academia em poesia, ficção. Em 
Escrita Criativa.

Acredito que não fazemos Escrita Criativa apenas quando escreve-
mos como Victor Hugo, ou Adélia Prado, ou Charles Baudelaire, ou 
Clarice Lispector. Fazemos também quando tecemos conexões entre as 
teorias, inventamos conceitos, criamos com as palavras.

Em 2015 defendi a dissertação em Teoria da Literatura, “O retrato 
de Dorian Gray, de Oscar Wilde: um romance indicial, agostiniano e 
prefigural”, sob a orientação da artista plástica e escritora de textos te-
órico-poéticos Maria do Carmo Nino. Com o seu apoio, construí uma 
dissertação que navega entre a Poesia e a Teoria, a Crítica e a Ficção, o 
que me impulsionou a ir mais além.

Em 2016, graças a esses estímulos de Holanda, Nino e dos colegas-
-teórico-poéticos da UFPE, lancei-me para a outra ponta do país, na 
PUCRS de Porto Alegre, único centro (ainda) com graduação e pós-
-graduação em Escrita Criativa do Brasil. Lá inverti o processo e apren-
di a analisar as obras ficcionais e poéticas que saíam de minhas mãos. 
E defendi, em 2018, a tese em Escrita Criativa “Doze horas: o mito 
individual em uma autobioficção”, sob a orientação do romancista e 
professor Luiz Antonio de Assis Brasil.  

Os textos deste volume foram selecionados tentando abarcar os 
quinze anos da minha caminhada literário-poético-teórica desde 2004. 
Espero que, de alguma forma, eles ajudem a quem os lê.

Eles me constituíram. São o que sou.  
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Uma breve apresentação
Fábio Varela Nascimento 

Doutor em Letras-Teoria da Literatura PUCRS

Este novo livro de Patricia Tenório traz uma contribuição significa-
tiva para as áreas da Escrita Criativa e da Teoria da Literatura. Fruto de 
suas experiências no mestrado em Teoria da Literatura na Universidade 
Federal de Pernambuco (UFPE), no doutorado em Escrita Criativa da 
Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS), em 
oficinas literárias e em eventos relacionados à promoção da escrita, 15 
carrega ensaios que refletem sobre a literatura. Ainda que possua uma 
grande experiência como escritora – se aventurou na biografia roman-
ceada com Major – eterno é o espírito (2005), nas narrativas ficcionais 
longas e curtas com As joaninhas não mentem (2006), Grãos (2007), 
A mulher pela metade (2009), Diálogos (2010), Como se Ícaro falasse 
(2011), A menina do olho verde (2016), na poesia com D’Agostinho 
(2010) e no texto acadêmico com O retrato de Dorian Gray: um roman-
ce indicial, agostiniano e prefigural (2016) –, a autora se propõe a fazer 
exercícios tanto de interpretação como de criação. 

Nas páginas de 15, o leitor encontrará um repertório teórico que 
conta, entre outros nomes, com Erich Auerbach, Walter Benjamin, Jo-
seph Campbell, Umberto Eco, Michel Onfray, Sigmund Freud, Henri 
Bergson, Cecilia Salles. Esse repertório dialoga com um elenco literá-
rio também seleto: Herman Melville, Oscar Wilde, Jorge Luís Borges, 
Orhan Pamuk, Ian McEwan, Emmanuel Bove. Os ensaios de Patricia 
Tenório são agudos em suas ideias e abordagens, mas isso não afasta 
o leitor – pelo contrário. Autora que conhece os caminhos da escrita 
e as ferramentas para captar a atenção do público, Patricia lança mão 
de uma linguagem acessível mesmo quando trata de temas e concei-
tos complexos. Além do interesse que os ensaios de 15 despertam nos 
estudiosos das letras, os “Estudos em Escrita Criativa” podem ser de 
grande utilidade para aqueles que pretendem se arriscar pelas veredas 
do fazer literário. 
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NOTAS SOBRE O TALENTO NA CRIAÇÃO LITERÁRIA1

Junho, 2013

A pergunta
Na décima quarta aula de A poética do ensaio, disciplina ministrada 

pelo professor Lourival Holanda, no Centro de Pós-Graduação em Le-
tras da Universidade Federal de Pernambuco, foi levantada uma questão 
para mim instigante. Digamos mais do que instigante, desconcertante.

– Existe talento?
À questão se juntaram outras e outras, feito um fio de novelo sem 

fim que desfiamos.
– Todos podem escrever?
– Não existe vocação, mas vocações?
– O talento está morto? O que existe é o trabalho e o estudo?
Tentei dar respostas, ali, à queima-roupa, sem parar, sem investigar 

o motivo do incômodo gerado em mim, a inquietação talvez por não ter 
certeza daquelas palavras que saíam de minha boca, talvez por me fazer 
uma(s) outra(s) pergunta(s) que eu não desejava fazer naquele instante.

– Por que sou escritora?
– Será que tenho talento para escrever?
– Alguém nasce escritor ou torna-se escritor?
Durante os três meses em que estudamos “A poética do ensaio”, 

navegamos  entre diversos teóricos, tentamos trazer para perto de nós 
uma forma de escrever ensaio de maneira leve, mas sempre fundada na 
teoria, no que foi construído anteriormente, mas buscando o nosso olhar 
próprio. Individual.
1 O presente texto refere-se ao trabalho final da disciplina A poética do ensaio, 
ministrada pelo prof. dr. Lourival Holanda, no período de março a junho de 
2013, no Centro de Pós-Graduação em Letras da Universidade Federal de Per-
nambuco, que cursei como ouvinte.
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Mas antes de tudo precisava responder a mim mesma a grande ques-
tão, a maior de todas.

– Por que preciso escrever?
Lembro-me das Cartas a um jovem poeta, em que Rainer Maria 

Rilke escreve ao iniciante Franz Xavier Kappus que lhe apresenta seus 
primeiros poemas na expectativa de um conselho, de algum reconheci-
mento. Mas Rilke lhe responde com uma nova pergunta.

O senhor está olhando para fora, e é justamente o que 
menos deveria fazer neste momento. Ninguém o pode 
aconselhar ou ajudar – ninguém. Não há senão um cami-
nho. Procure entrar em si mesmo. Investigue o motivo 
que o manda escrever; examine se estende suas raízes 
pelos recantos mais profundos de sua alma; confesse a 
si mesmo: morreria, se lhe fosse vedado escrever?2 

Pois bem, caro Rilke, a pergunta está lançada. Mas como respondê-
-la, como organizá-la em aproximadamente dez páginas?

Assim como em “O Filme-Ensaio”, de Arlindo Machado,3 devo 
“eleger um ponto de vista”, recortar um tempo e um espaço para nesta 
“quadratura do círculo” concentrar a investigação, potencializá-la até 
o máximo, e dela sair com alguma espécie de conhecimento próprio, 
pensado por mim. Ou ao menos organizado por mim. 

Sigo a intuição e a primeira coisa que busco é a origem da palavra 
“talento”. É de origem latina. Refere-se à tendência que o indivíduo 
possui para exercer uma determinada atividade. Mais à frente descubro 
que a primeira aparição da palavra foi no cristianismo, com A Parábola 
dos Talentos. Nela um senhor precisa viajar e deixa com seus servos: 
cinco talentos com o primeiro, dois com o segundo e um talento com 
o terceiro. O primeiro e o segundo servos exercem os talentos, frutifi-
cando-os e duplicando-os, o que gera uma enorme satisfação ao senhor 

2 RILKE, Rainer Maria. Cartas a um jovem poeta e A canção de amor e de 
morte do porta-estandarte Cristóvão Rilke. Tradução: Paulo Rónai e Cecília 
Meirelles. São Paulo: Globo, 2001, p. 26.
3 MACHADO, Arlindo. “O Filme-Ensaio”. Em http://www.slideshare.net/Ar-
quivoColetivo/filmeensaio-por-arlindo-machado.
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que, ao voltar de viagem, os convida para “regozijar-se” com ele. Quan-
to ao terceiro... O terceiro servo, por temer “a dureza” de seu senhor, 
esconde o único talento na terra para devolvê-lo intacto quando de seu 
retorno. Não precisamos contar o restante da história para saber que 
“esse servo inútil” será “jogado nas trevas exteriores”  em que “haverá 
choro e ranger de dentes”.4     

Continuo seguindo a intuição e ela me elenca livros. Livros que li 
recentemente, livros que há tempos respirei suas páginas, aspirei a seus 
ensinamentos e que, de maneira sub-reptícia, fazem parte de mim ago-
ra. Assim como Auguste Rodin sugere aos seus discípulos.

“Apoderai-vos das regras da técnica, e depois esquecei-as todas e 
cedei à inspiração.”5   

“Apoderai-vos das regras da técnica.” Mas se “todos podem ser es-
critores”, se “o talento está morto”, “se não existe uma vocação, mas 
vocações”, o que diferenciaria um escritor de um engenheiro, de um 
médico, de um advogado? Ou melhor, todos poderiam ser engenheiros, 
médicos, advogados? 

Perdoando Deus
A pergunta ainda angustia. Mas a dúvida nos põe em movimento 

e “a dúvida é a mãe do ensaio”, ouvi em aula e introjectei. Introjectei 
e me enxerguei naquela frase, “porque ela já estava dentro de mim” 
e “quebrou as minhas certezas”, porque nada mais mórbido do que o 
inquestionável. A dúvida que Clarice/Personagem Lispector se faz em 
“Perdoando Deus”. A dúvida por passear distraidamente pela avenida 
Copacabana no Rio de Janeiro e se sentir tão “boa”, e “livre”, e “a mãe 
de Deus” é bruscamente interrompida pela visão de um rato no meio 
do caminho. A dúvida que a faz pensar se é isso mesmo o que deseja 
veementemente, com todas as suas forças, com todas as suas células.

– Morreria, se lhe fosse vedado escrever?
Adélia Prado questiona também essa “mão de Deus” quando escre-

ve. Essa inspiração? Esse talento? Essa vocação? Quando em “Orácu-
los de maio” diz da sina de todo poeta.

4 Evangelho segundo São Mateus, 25, 14-30.  
5 RODIN, Auguste in ROHDEN, Huberto. Filosofia da arte. São Paulo: Martin 
Claret, 2007, p. 35.



17

Ao escolher palavras com que narrar minha 
angústia,
eu já respiro melhor.
A uns Deus os quer doentes,
a outros quer escrevendo.  

Mas como se “perdoando Deus” por esta sina...
Sei que Deus mora em mim
como em sua melhor casa.
Sou sua paisagem,
sua retorta alquímica
e para sua alegria
seus dois olhos.
Mas esta letra é minha.6

No filme de Milos Forman, Amadeus (1984), Antonio (F. Murray 
Abraham) Salieri não perdoa a Deus por entregar o dom, o talento da 
música ao jovem e indecente Amadeus (Tom Hulce) Mozart. “O talen-
to se vê no rosto?”, ele pergunta. Por que os esforços de Salieri, que 
dedica toda uma vida, a sua própria castidade, para ser agraciado por 
Deus com o gênio, a nota justa, a música que eleve o ser humano da 
sua condição de rés do chão ao mais alto e divino cume do desejo, a 
eternidade, não são recompensados? 

Talvez Milos Forman em Amadeus tentasse impingir sua filosofia da 
genialidade. De que uns nascem com a tendência, com a espontaneida-
de, com a liberdade para escrever partituras inteiras apenas na mente, 
e, ao transpô-las para o papel, não há rasuras. Outros penam, e suam, e 
se esforçam noites a fio para retirar uma simples nota do silêncio. Mas 
busquemos o equilíbrio. Vamos aos livros, vamos aos mestres e escute-
mos o que Ariano Suassuna tem a nos dizer.

A ave de rapina
Não sei se foi pessoalmente ou de ouvir falar sobre uma “quase” 

pergunta que um jornalista capcioso fez ao escritor paraibano, radicado 
no Recife, Ariano Suassuna. 

6 PRADO, Adélia. Oráculos de maio in Cadernos de Literatura Brasileira, 
número 9. São Paulo: Instituto Moreira Salles. 2000, p. 96.
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– As histórias que o senhor escreve estão nos cordéis, nos contos 
populares... 

Ariano, com o seu jeito irônico e perspicaz, intuiu de pronto.
– O senhor quer dizer, se as histórias estavam todas aí, na boca do 

povo, o que é que eu fiz mesmo?
O jornalista, em silêncio.
– Eu escrevi, rapaz!
Se as histórias de Ariano poderiam ser contadas, e narradas, e es-

critas por qualquer um, por que foi justamente ele que tomou papel e 
lápis e “elegeu um ponto de vista” no tempo e espaço e se apropriou dos 
personagens e lhes deu vida feito se fossem seus?

Mas, em Iniciação à estética,7 o próprio Ariano Suassuna nos alerta 
para o que é essencial: “... no ofício e na técnica está tudo o que numa 
Arte pode ser ensinado, tudo aquilo que é governado pelas vias certas 
e determinadas da Arte, coisa indispensável ao iniciante, mas que, no 
máximo, forma um bom artesão.”   

Ariano bebe em Notions d’Esthétique, de Charles Lalo, que define 
o ofício como “a parte material da Arte”, enquanto “a técnica é o ofício 
vivo adaptado”. Tomando o ofício como “tudo o que pode ser ensi-
nado”, Ariano concorda com Auguste Rodin quando afirma que esse 
“tudo” deve ser apreendido até ser esquecido, até entrar no sangue, até 
ser o “leão” com “o carneiro assimilado” de Paul Valéry. Quanto à téc-
nica, seria para Lalo a busca pela voz própria do artista, seu caminho 
único, individual: “No ser organizado que é uma obra, o ofício apren-
dido é o corpo, o ideal imaginário é a alma e a técnica viva é a Arte, 
corpo e alma.”

Mas Ariano Suassuna vai além de Charles Lalo quando considera um 
terceiro campo da criação artística: o campo da forma. A forma governa-
da pela “imaginação criadora” não anuncia dia e hora, não escolhe local 
ou situação para se manifestar. É preciso estar atento, mas ao mesmo 
tempo distraído, porque “a originalidade” somente se manifesta de ma-
neira “verdadeira” quando prontos e distraídos caminhamos pela avenida 
Copacabana do Rio de Janeiro e “a imaginação criadora” desce “do sol 
como uma ave de rapina” em nosso chão, e não temos mais chão, e não 

7 SUASSUNA, Ariano. Iniciação à estética. Texto revisado e cotejado por Carlos 
Newton Júnior. 5ª edição. Recife: Ed. Universitária da UFPE. 2002, pp. 235-240.
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possuímos mais certezas, a dúvida nos faz uma pergunta e somos toma-
dos, o corpo inteiro, a alma inteira, por essa única e grandiosa pergunta.

O ponto cego
Edgar Allan Poe investiga em “A filosofia da composição”8 como o 

seu poema mais célebre, “O Corvo”, é construído. Navegando na busca 
do tom, da extensão, da forma e do clímax, Poe procura provocar um 
efeito o mais universal possível em seu leitor, efeito que para ele é o 
da tristeza, da melancolia pela perda da mulher amada, a Beleza como 
“província do poema”. O poeta descreve os passos, os desvios, os ca-
minhos percorridos na construção de sua torre de marfim, torre alva 
que contrasta com a plumagem de seu “Corvo”, provocando a reação 
esperada, a catarse prevista para todo e qualquer ser humano. 

Mas seria o artista detentor de tal poder? Teria ele a condição de, à 
medida que escreve, ou esculpe, ou pinta, ou dedilha um instrumento 
tentando arrancar dele “uma simples nota do silêncio”, enxergar esse 
ponto cego?

O fato é que, independentemente de conseguir ou não “enxergar o 
ponto cego”, o artista, e tomando aqui especificamente o caso do escri-
tor, só tem condições de “ao menos roçar” esse ponto cego ao entrar, ao 
mergulhar em si, no seu interior.

Sabemos o quanto essa tarefa é quase impossível na sociedade em 
que vivemos. Sociedade do espetáculo, do simulacro, em que é preciso 
ser visto para ser lido, em que nos transformamos apenas em uma ima-
gem de nós mesmos; o escritor é infinitamente tentado a aparecer mais 
do que ser, aparecer em congressos, feiras literárias, debates e palestras. 
Não sobra tempo, enfim, para ser o que mais interessa, que é ser escri-
tor, ou melhor, para exercer o que seu próprio nome exige: escrever.

Ah, se retornássemos aos clássicos, aos grandes – e este é sempre 
o principal conselho nas oficinas literárias, nos cursos universitários 
ou não de formação de escritores... Se déssemos ouvidos ao filósofo 
alemão Arthur Schopenhauer (1788-1860) talvez nem fôssemos escri-
tores na “sociedade do espetáculo” em que vivemos. Pois para Scho-
penhauer: “(...) ninguém se dedicaria seriamente a um assunto se não 

8 POE, Edgar Allan. Poemas e ensaios. Tradução: Oscar Mendes, Milton Amado. 
Revisão e notas: Carmen Vera Cirne Lima. 3ª ed. revista. São Paulo: Globo, 
1999, pp. 101-114.
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fosse impelido pela necessidade, pela fome.”9

 Ele fala da fome (a necessidade premente de Rilke), ele fala da 
individuação (a letra “própria” de Adélia). Mas essa fome e essa indi-
viduação necessitam da ponte do mergulho em si, o mergulho nessas 
águas turbulentas em que não há garantias de se retornar lúcido e são, 
assim como nos dizeres da entrada do Centro Psiquiátrico Pedro II no 
Rio de Janeiro, onde a prof. dra. Nise da Silveira fundou o Museu do 
Inconsciente: “A diferença entre o louco e o artista é que o artista vai e 
volta; o louco não.”

E o artista volta maior, trazendo em suas mãos, “em suas tão doloro-
sas mãos”, o conhecimento que a arte lhe dá de maneira gratuita, assim 
como de maneira gratuita recebemos do amor.

Pensar por si mesmo
Schopenhauer critica veementemente os eruditos, aqueles que, as-

sim como ele mesmo cita Alexander Pope, vivem “sempre lendo para 
nunca serem lidos”. Claro que Schopenhauer não está criticando a lei-
tura, especialmente dos antigos, da fonte, dos gregos, da Bíblia, dos 
textos que nos constituíram. Mas o filósofo alemão está criticando a 
falta de coragem para ousar “caminhar com as próprias pernas”, mesmo 
que sujeito a mais quedas que acertos, mais desvios que sucessos. Por-
que esses “longos, perigosos e tortuosos caminhos” nos plasmam, são 
nossos, únicos e de mais ninguém. 

É preciso conhecer o antigo para, se assim o desejar, desconstruí-lo. 
É preciso ler para escrever, assim como é preciso ingerir para digerir. 
Mas é preciso o tempo da digestão, da decantação, da escolha do que 
me apetece, do que me interessa, para poder desse algo produzir frutos 
bons e próprios. 

O que faríamos se estivéssemos exilados em um país distante, dis-
tantes de nossa biblioteca particular, de tudo o que lemos e seguidamen-
te retornamos, e consultamos, e frequentamos para termos a certeza de 
que estamos no caminho certo? 

Isso ocorreu com Eric Auerbach no momento em que escreveu a 
sua obra mais (re)conhecida, Mimesis, a representação da realidade 

9SCHOPENHAUER, Arthur. A arte de escrever. Tradução, organização, prefácio 
e notas: Pedro Süssekind. Porto Alegre: L&PM, 2007, pp. 19-54.
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na literatura ocidental. Segundo Roland Bourneuf,10 estava Auerbach 
exilado em Istambul, judeu que era fugindo da perseguição nazista, e 
desprovido de seus livros e/ou edições suficientemente boas para apoi-
á-lo e servir-lhe de âncora para seu pensamento. Mas Borneuf conside-
ra isso uma “sorte”, por abandonar Auerbach “frente a frente” com seu 
“texto nu”, como se ele precisasse retirar das entranhas a sua matéria-
-prima e plasmá-la a partir do que foi apreendido e “assimilado” feito o 
“carneiro” de Valéry – repito-me, mas esta é uma das imagens que mais 
representa o aprendizado para mim. 

Interessante Auerbach tratar da história da “representação da reali-
dade na literatura ocidental” tendo que lidar diretamente com os signos 
das lembranças dos textos incrustados em si, e não com a sua “represen-
tação” escrita nos livros. Ou como Schopenhauer afirma: “(...) aqueles 
que são estimulados pelas próprias coisas têm seu pensamento voltado 
para elas de modo direto.”11

E leiamos “as próprias coisas” de Schopenhauer como um “pensar 
por si mesmo”, escalar o próprio monte, ainda que correndo o risco de 
no cume dessa montanha mais alta, de ar mais puro e rarefeito, encon-
trarmos nada mais nada menos que o eco do nosso próprio nome.

A poesia é o que nos escapa
Mário Quintana insistia em um verso seu que “não perguntasse qual 

era o assunto de um poema: um poema sempre fala de outra coisa”.
Tentei aqui, “aproximadamente em dez páginas”, buscar as “apostas 

às respostas” que me “fiz um dia”.
A poesia, a literatura, o ensaio, é o que nos escapa. Pensamos em 

escrever um texto e descobrimos outro. Iniciamos um diálogo e não sa-
bemos o que dizer daqui a um minuto, daqui a um segundo, daqui a uma 
página, daqui a cinco palavras. Entramos no jogo do texto de maneira 
diferente de um jogo tradicional: sem querer vencer, sem querer o fim 
do jogo, o encontro do significado, pois com ele estagnamos e cristali-
zamos e criamos raízes tão profundas na pedra que já não nos sabemos 
gente ou pedra, vivos ou inertes, dinâmicos ou estáticos, e precisamos, 
por sermos curiosos, por sermos espantados, precisamos sempre conti-

10 http://id.erudit.org/iderudit/500105ar referente a Erich Auerbach, Mimésis, la 
Représentation de la Réalité dans la Littérature Occidentale, Roland Bourneuf. 
Traduzido do alemão por Cornélius Heim. Paris: Gallimard, 1968, 559 p.
11 Idem (8), p. 58.
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nuar, sempre buscar a origem dessa “fome que nos come”, desse “verme 
que nos corrói”, dessa “angústia criadora” que nos põe em movimento, 
o poema que nos roça, o rio heraclitiano em que somos diversos e ainda 
somos os mesmos, o Uno no Diverso de Huberto Rohden.

Volto ao início. Volto ao dicionário no qual busquei a origem da pa-
lavra “talento”. Procuro a sua palavra irmã “vocação” e descubro uma 
curiosidade: no sentido jurídico, “vocação” remete à “convocação feita 
a alguém para que essa pessoa tome posse daquilo que lhe pertence por 
direito”.   

“Tomar posse daquilo que me pertence por direito.” Talvez seja essa 
uma das respostas. Talvez seja nessa exaustão em que me encontro 
onde “apascentarei a alma” e descortinarei algum repouso. Repouso 
que pressinto ser passageiro, o silêncio após a sinfonia, a estiagem após 
a tempestade, a brisa após o vendaval. 

Para, quem sabe, depois de tudo, de esvaziar o pensamento, de ali-
cerçar tantos estudos, tantos autores, tantas vozes, os ruídos, de algum 
lugar, longe, longe, e lá de dentro eu escutar, e auscultar um bum-bum-
-bum que é meu, e só meu, de mais nada e mais ninguém. Um doce 
murmúrio chamado escrita.
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“A CRIANÇA E A MARIONETE”, 
DE HENRI ROUSSEAU, E “O ANIVERSÁRIO 
DA INFANTA”, DE OSCAR WILDE: UMA TEORIA 
DA FICÇÃO12

Outubro, 2014

A infância, quando não é antes, é depois.
(Robson Teles)

Era uma vez um quadro
Uma menina, em meio a um jardim, sustenta com a mão esquerda 

uma marionete e com o braço direito um ramalhete de flores, margari-
das, miosótis, rosas vermelhas. O semblante sisudo da criança contrasta 
com o homem de longos bigodes da marionete, com as mãos para o 
alto, vestido de clown, Pierrot, bobo da corte. A altura da menina tam-
bém é desproporcional em relação ao homem-preso-na-marionete. As 
pernas e os braços grossos da menina, feito braços e pernas de crianças 
entre 1 e 2 anos, não condizem com a sua estatura imponente que do-
mina a vegetação bucólica, domina a marionete, domina o quadro do 
pintor francês Henri Rousseau (1844-1910).

Henri-Julien-Félix Rousseau nasceu a 21 de maio de 1844 em Laval 
(Mayenne), França. Terceiro filho do latoeiro Julien Rousseau e de sua 
mulher Eléonore, conhece muito cedo o infortúnio de ter tudo e tudo 

12 Artigo escrito para participar do VII Encontro de Literatura Infantojuvenil e 
II Encontro Internacional de Literatura Infantojuvenil da Unicap, coordenado 
pelo prof. dr. Robson Teles.
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perder: aos 7 anos é obrigado a entrar num internato devido às frequen-
tes mudanças da família após a falência da empresa do pai.

Rousseau não inicia sua carreira de pintor logo cedo. Aliás, essa era 
sua diversão, era um “pintor de domingo”, tal qual caracteriza a baro-
nesa de Oettingen, poetisa sob o pseudônimo Roch Grey, admiradora e 
colecionadora convicta de obras do “aduaneiro”.

Assim era conhecido Henri Rousseau no meio artístico. Trabalha 
como aduaneiro na alfândega da cidade de Paris durante a semana, e, de 
maneira autodidata, autônoma, pinta aos domingos. Considerado (e ri-
dicularizado) por muitos como artista naïf, por utilizar a sua intuição de 
modo mais predominante do que uma teoria, até porque “o aduaneiro” 
nunca conseguiu ingressar em uma academia de belas-artes.

Rousseau buscou sempre pintar o cotidiano da forma que o sentia, 
mais do que esse cotidiano realmente era. Para isso, às vezes usava vá-
rias formas de expressão em um mesmo quadro, não se detendo em uma 
forma única, como se fazendo um inventário dessa realidade, ou mesmo 
tentando se apropriar da realidade em si.

“Nada me põe tão feliz como contemplar e pintar a natureza. Imagine 
que, quando vou para o campo, e vejo o sol e o verde e flores por todo o 
lado, digo a mim próprio: tudo isto é realmente meu!” (ROUSSEAU in 
STABENOW, 2001, p. 25).

Em 1890, inaugura, com o quadro “Eu Próprio, Retrato-Paisagem”, 
o estilo “retrato-paisagem” descrito no título, em que o pintor se insere 
na obra de maneira narrativa, autobiográfica e metaficcional, quando 
“se pinta pintando” e coloca a ponta do pincel com a mesma cor da tinta 
das bandeirinhas penduradas no barco atrás de si.

Além de naïf ou primitivo – que tem “como princípio basear-se so-
mente no símbolo conceptual e emblemático” (STABENOW, 2001, p. 
42), Rousseau buscava em cartões-postais, fotografias, simular esses 
“mundos interiores”, como uma “realidade em segunda mão”, na tenta-
tiva de “congelar a experiência óptica”, quando “o movimento torna-se 
fixo”, e consegue, por um instante pictórico, “apaziguar a realidade”.

Talvez seja essa “saudade de segurança” que Rousseau busca nos 
seus quadros de criança. Além de “A Criança e a Marionete” (1903), 
Rousseau pinta “Criança com Boneca” (1905), “Criança em Cima de 
Rochedos” (1895-1897), de maneira “aditiva” (feito a obsessão da 
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criança em ouvir a mesma história mais uma vez, e mais uma vez, e 
mais uma vez...), com uma técnica de reprodução das medidas dos re-
tratados, o que lhes confere um caráter de deformação, a utilização das 
máscaras ao contrariar a realidade do mundo feito em um teatro de ma-
rionetes, no qual “a criança Rousseau se vinga do mundo uniformizado 
dos adultos” (STABENOW, 2001, p. 55).

Essa “necessidade infantil de encontrar uma realidade intacta” está 
na base da construção de “A Criança e a Marionete”. Observamos no 
olhar sisudo da menina o comando e a relação de opressão a esse ho-
mem-marionete que é o próprio Rousseau representado. Na biografia 
Henri Rousseau, Cornelia Stabenow nos apresenta “o aduaneiro” como 
essa eterna criança que saía em busca de reconhecimento na socieda-
de artística de então, não somente em busca de fama e status, mas do 
próprio retorno financeiro a esse paraíso perdido que era a situação da 
família antes da falência do pai.

Rousseau imprime em suas pinturas essa “realidade em segunda 
mão”, essa “imagem dentro da imagem” tão comum aos pintores pri-
mitivistas, esses momentos narrativos em que a ficção se encontra na 
“superfície pura”, quando “supera problemas de representação” ao dar 
“qualidades mágicas às suas figuras”. Encontramos essa mitomania que 
entrelaça tanto sua obra quanto a sua vida, uma alimentando a outra, 
ao descobrirmos os dois furtos realizados pelo pintor: o primeiro, aos 
20 anos, quando trabalhava no escritório do advogado Fillon, em que 
rouba vinte francos, a maior parte em “selos”; o segundo, no fim da vida 
(1907), quando, com o jovem empregado bancário Louis Sauvaget, for-
ja uma identidade falsa (Bailly) para levantar 21 mil francos para o seu 
parceiro no Banque de France em Melun. No primeiro processo cumpre 
a pena de um mês de prisão, mas no segundo, consegue o livramento 
por sua “fama do ridículo”, o seu papel de “bobo da corte”, a que a 
imprensa e os seus amigos com influência recorreram, e que Rousseau 
imprime no autorretrato de “A Criança e a Marionete”.

Hoje tem... O clown e o palhaço
Antes de partirmos para o outro vértice de nossa aproximação inter-

semiótica entre o quadro “A Criança e a Marionete”, de Henri Rousseau, 
e o conto “O aniversário da Infanta”, de Oscar Wilde, gostaríamos de 
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voltar no tempo para conhecermos um pouco mais sobre a história da 
personagem que Henri Rousseau utilizou para representar a si mesmo 
no quadro acima citado: o clown.

Existe uma certa confusão entre o termo clown e o “palhaço”. Al-
guns consideram uma divergência teórico-semântica entre as duas pala-
vras. Outros pensam ser a mesma coisa.

O termo “palhaço” é originário do italiano paglia, que quer dizer 
“palha”, usada para se fazerem os colchões. Para proteger os come-
diantes das constantes quedas nos seus malabarismos, aqueles usavam 
o mesmo tecido grosso e listrado dos colchões e eram afofadas com 
palha as partes mais salientes do corpo. Enquanto isso, a palavra clown 
é de origem inglesa do século XVI, deriva-se de cloyne, cloine, clowne, 
e etimologicamente vem de clod, que significa “camponês”, ligado ao 
seu meio rústico que é a terra. O termo foi bastante difundido graças à 
influência do criador do circo moderno (1766), o jovem sargento britâ-
nico Philip Astley.

Se considerarmos a identidade dos termos palhaço e clown, desco-
brimos que vêm de quatro mil anos, nas cortes dos imperadores chine-
ses, os “Lubyets” (homens frívolos), desastrosos assistentes das perso-
nagens príncipes e princesas, e que detinham uma enorme influência 
sobre os imperadores, fazendo-os até mudarem de ideia quanto às suas 
decisões. Na Malásia, encontramos o “P’rang”, que usava máscaras 
com olhos enormes e bochechas desproporcionais, e em Bali encon-
tramos os irmãos “Penasar” e “Kartala”, sendo o primeiro ordeiro e 
apolíneo e o segundo fazendo tudo às avessas e atrapalhadas.

Na Grécia, os palhaços entravam em cena depois das apresentações 
das tragédias, normalmente satirizando Hércules, sendo os sátiros o 
germe dos palhaços de hoje. No Império Romano, ao levar a cultura 
grega para as terras conquistadas, nasceram os “cirros” e os “estúpi-
dos”, que tomam as ruas definitivamente na Idade Média.

Na Idade Média, a Inquisição fechou muitos teatros, fazendo com 
que os artistas tomassem as ruas. Na Escandinávia eram conhecidos 
como “gleemen”, na França, “jongleurs”, e os “bobos da corte” faziam 
as suas graças para não perderem a cabeça – poderiam criticar os reis, 
contanto que fizessem rir. Posteriormente, William Shakespeare (1564-
1616) teve um papel imprescindível na imagem dos palhaços, pois, 
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além de fazerem rir, também faziam chorar e tornavam mais dramáticas 
as cenas trágicas.

Vem então a “Commedia dell’Arte”, na Itália do século XV, que se 
desenvolveu na França até o século XVIII. A “Commedia dell’Arte” se 
contrapunha à “Comédia Erudita”. Alguns tipos mais famosos eram o 
“Arlequim”, com sua roupa de retalhos, o “Pantaleão”, veneziano e de 
vermelho, o “Polichinelo”, de branco e gorro pontiagudo. Partindo da 
Itália, essas figuras se adaptaram a cada país, tendo como exemplo o 
“Mister Punch”, na Inglaterra, ou o “Pierrot”, na França, sendo o mais 
famoso o Grimaldi, nascido em 1778.

No Brasil, encontramos o “Augusto” e o “Branco”, aquele era “ex-
travagante, absurdo, pícaro, mentiroso, surpreendente, provocador”, 
enquanto este é o seu inverso, sendo também conhecido como “Cara-
-branca”, “Pierrot”, “Enfarinhado”, “Esperto” ou “Sério”, e “Escada”. 
Um é o apolíneo da ordem, o outro, o bacante e desajustado. 

É interessante enquadrar o nosso clown de “A Criança e a Mario-
nete” como esse palhaço “lírico, inocente, ingênuo, angelical e frágil” 
que Henri Rousseau foi. “O palhaço não interpreta, ele simplesmente 
é.” (WIKIPEDIA, 2014) Chegamos assim ao ponto de convergência 
semiótico com o conto “O aniversário da Infanta”, do escritor, poeta, 
crítico de arte irlandês Oscar Wilde (1854-1900).

Uma pintura em palavras
“O aniversário da Infanta”, como o próprio título sugere, narra a his-

tória do aniversário de 12 anos da filha do Rei da Espanha, curiosamen-
te sem nomes, o pai e a filha, característica bem comum nos contos de 
Wilde, entre eles “O Príncipe Feliz”, “A esfinge sem segredo”, em que 
o narrador heterodiegético com perspectiva passando tanto pelo narra-
dor [“pode a priori dominar todo o saber (“ele é “onisciente”) e dizer 
tudo” (REUTER, 2002, p. 75)] quanto pela personagem [“o narrador 
não pode – normalmente – saber, perceber e dizer o que sabe e percebe 
a personagem pela qual passa a perspectiva” (REUTER, 2002, p. 78)]. 
Essa duplicidade de perspectivas é bem significativa, quando veremos 
mais adiante que, assim como no escritor Oscar Wilde quanto o que 
anteriormente vimos no pintor Henri Rousseau, essa vida transfere-se, 
imprime-se na sua arte ao mesmo tempo que dela é alimentada.
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Voltando ao conto, a Infanta recebe nos jardins de seu palácio, em 
um dia ensolarado, de maneira excepcional, crianças nobres e não no-
bres para brincar, ver uma “tourada fictícia”, uma apresentação circense 
com direito a um equilibrista francês, um teatro de bonecos italianos e 
um prestidigitador africano. Enquanto a Infanta se divertia, o Rei lem-
brava-se nostalgicamente de sua falecida esposa, a qual conheceu na 
mesma idade da filha, de igual beleza e espontaneidade. A esposa, fale-
cida precocemente, encontra-se intacta, embalsamada naquela “escura 
capela, onde os círios não cessavam de arder e nunca lhe permitiram 
entrar” (WILDE, 2007, p. 284).

O Rei, enlouquecido de saudade de sua esposa amada, não assiste às 
festividades. A Infanta, por sua vez, reage com um “muxoxo”, um “en-
colher os ombros”, demonstrando um desprezo profundo ao pai “tolo” 
e “insensato”, dando preferência ao tio Dom Pedro de Aragão (arqui-
-inimigo de seu pai) e ao Grande Inquisidor, informação que nos situa 
em plena Idade Média, com queima de hereges na fogueira e tudo mais.

Antes de analisar mais profundamente o conto e relacioná-lo inter-
semioticamente com a pintura de Henri Rousseau, “A Criança e a Ma-
rionete”, vale contextualizá-lo com a vida do escritor Oscar Wilde.

Diferentemente de Henri Rousseau, Oscar Fingal O’Flahertie Wills 
Wilde nasceu a 16 de outubro de 1854 em Dublin, Irlanda, numa famí-
lia relativamente abastada, tendo como pai William Wilde, doutor de 
olhos e ouvidos, que, por seus respeitados conhecimentos, veio a ser 
médico da Rainha Vitória, o que o distinguiu com o título não heredi-
tário de “Sir”, e cuja mãe era a poetisa revolucionária e promotora de 
encontros culturais em sua residência Jane Frances Elgee.

Wilde recebeu educação formal em Portora School e Trinity College 
(Dublin, Irlanda), em Magdalen College (Oxford, Inglaterra), distin-
guindo-se em todas, recebendo prêmios literários e bolsas de estudos.

Apesar da diferença de formação, os quase contemporâneos Henri 
Rousseau e Oscar Wilde possuíam diversos pontos em comum. A co-
meçar pela convergência em relação ao Simbolismo, escola que tanto 
Wilde – com a antecipação dos acontecimentos futuros porque “o ho-
mem é um símbolo”, e por ser “um homem do seu tempo”, e a deca-
dência baudelairiana, além do fascínio por Gustave Moureau com o seu 
“Édipo e a Esfinge” (1864) e “Salomé (dançando diante de Herodes)” 
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(1876) ou “A Aparição” (1876), pintor francês simbolista que muito o 
influenciou na construção de poemas [“A Esfinge” (1894)], peças de 
teatro [“Salomé” (1896)] – quanto Rousseau – ao antecipar momentos 
cubistas com suas estruturas intuitivas (STABENOW, 2001, p. 56), a 
fuga da realidade, em que o impossível se torna possível, sendo um 
“fotógrafo do seu tempo” (assim como Wilde era “um homem do seu 
tempo”), fazendo da análise da realidade exterior a “síntese da imagem 
pura” – participavam. Além disso, ambos, Rousseau e Wilde, sofreram 
processos jurídicos, ambos se prejudicaram pelo uso da “ficção” em 
suas vidas reais – Rousseau mente para arrecadar 21 mil francos; Wil-
de não assume, nem perante seus advogados, a sua homossexualidade, 
com a diferença de que ele cumpriu os dois anos de prisão com traba-
lhos forçados, entre eles, no Cárcere de Reading.

   Voltemos ao conto “O aniversário da Infanta”, de Oscar Wilde. O 
conto pertence à coletânea Uma casa de romãs (1891) e foi publicado 
quase na mesma época de O Príncipe Feliz e outros contos (1888),  
como se tivessem sido escritos para os filhos de Wilde com Constance 
Lloyd, Cyril e Vyvyan. Apesar de ter sido proibido de vê-los quando 
foi preso, Wilde era considerado “um pai muito bom, gentil e afetivo, 
sempre cheio de atenções e bastante divertido” (VYVYAN LLOYD 
in SCHIFFER, 2010, p. 144). Os contos desses dois livros estão im-
pregnados de conceitos morais de “verdade x falsidade”, “aparência x 
realidade”, e, principalmente, o conceito de “máscara”, que Wilde irá 
aprofundar, em especial, no seu único romance e obra mais reconheci-
da O retrato de Dorian Gray (1890), e, como veremos abaixo, no seu 
ensaio “A verdade das máscaras (notas sobre a ilusão)”.

A arte, e somente a arte, pode embelezar a arqueologia, 
e a arte teatral pode empregá-la mais diretamente, de 
um modo mais vivo, porque pode combinar, numa re-
presentação rara, a ilusão da vida real e a maravilha do 
mundo irreal. (WILDE, 2007, p. 1058)

A Infanta comemora seus 12 anos na companhia das amigas e do 
talvez-futuro-esposo, o jovem Conde da Terra Nova. De repente, após 
a apresentação da “tourada fictícia”, do equilibrista francês, do teatro 
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de bonecos italianos, do prestidigitador africano, aparece, no meio da 
arena, um Anãozinho. Ele não tinha noção das suas pernas tortas, nem 
de sua cabeça disforme, nem de sua corcunda, nem de seus olhos zam-
baios. A única coisa que viu, se apaixonou e pensou também ser cor-
respondido, foi a jovem Infanta que, em meio a gargalhadas, joga-lhe 
uma rosa branca e o convida para se apresentar mais tarde novamente 
em particular.

 O Anãozinho é, no conto de Wilde, o mesmo que a Marionete no 
quadro de Rousseau: presas de uma criança onipotente, imaginam-se 
por ela amados, porque “Assim, pelos olhos, o amor atinge o coração: / 
Pois os olhos são os espiões do coração” [GUIRAUT DE BORNEILH 
(circa 1138-1200?) in CAMPBELL, 1990, p. 195]. Mas se em Wilde 
o processo de individuação que o amor cortês realiza no Anãozinho o 
transforma, e, apesar “do coração partido”, o liberta, fazendo a Infanta, 
ao final do conto, desejar brincar com os que “não tenham coração”, o 
bobo da corte/Rousseau/Marionete permanece de “mãos para o alto”, 
preso à criança/monstruosa/princesa, fazendo com que na vida real o 
pintor pudesse se desculpar do crime cometido em 1907 por sua “notá-
vel sinceridade”, característica comum às crianças “ingênuas”, aos naïfs.

A personagem “Anãozinho” do conto de Wilde seria o que Joseph 
Campbell trata em O poder do mito como o herói que “abandona deter-
minada condição e encontra a fonte da vida, que conduz a uma condi-
ção mais rica e madura” (CAMPBELL, 1990, p. 132), e que nos remete 
à “Alegoria da Caverna”, de Platão, quando aquele preso às correntes, 
que poderiam ser as cordas da marionete de Rousseau, se liberta e vai 
ao encontro da luz da consciência.

As Flores são também um ponto em comum entre as duas obras. 
Enquanto no conto elas são personificadas (Wilde imprime na nomea-
ção das criaturas da natureza a inicial maiúscula) e possuem altivez e 
dignidade – as tulipas, comparando-se com as rosas, afirmam que “So-
mos agora tão esplêndidas quanto vocês” (WILDE, 2007, p. 282), ou 
quando, aborrecidas com as Lagartixas e os Pássaros, disparam que “As 
pessoas de nobre estirpe sempre se conservam exatamente no mesmo 
lugar, como nós” (WILDE, 2007, p. 290) –, no quadro são humilhadas, 
estão contidas, presas no vestido da criança/princesa onipotente, assim 
como esta prende o pintor/pai pelas cordas da marionete.  
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Considerações finais 
Ao finalizarmos essa aproximação intersemiótica entre o quadro “A 

Criança e a Marionete”, de Henri Rousseau, e o conto “O aniversário da 
Infanta”, de Oscar Wilde, gostaríamos de trazer ao “centro do palco”, 
ao “centro do circo” dois teóricos que podem iluminar a Teoria da Fic-
ção nas obras desses dois artistas aqui analisados. 

Em “Destino e caráter”, Walter Benjamin considera que os concei-
tos de destino e caráter coincidem, pois “a exterioridade que o homem 
que age encontra pode, a princípio, ser reconduzida, em medida tão 
elevada quanto se queira, ao seu interior, e seu interior, ao seu exterior; 
mais do que isso: cada um pode ser visto como o outro” (BENJAMIN, 
2011, p. 91).

Quando Rousseau se autorrepresenta em “A Criança e a Marionete”, 
está transformando essa “exterioridade” do “homem que age” na inte-
rioridade do seu “destino”, na concretude do seu “caráter”, vida e obra 
alimentando uma à outra, reconduzindo uma à outra. Ou mesmo feito 
Wilde afirma em outro ensaio, “A decadência da mentira”, quando co-
loca na boca dos personagens Vyvyan e Cyril (mesmos nomes de seus 
filhos) o seu pensamento sobre a criação artística.

Vyvyan: A Arte começa com uma decoração abstrata, 
com um trabalho puramente imaginativo e agradável, 
aplicado ao irreal e ao não existente. É esta a primeira 
etapa. Depois a Vida, fascinada por esta nova maravi-
lha, solicita sua entrada no círculo encantado. A Arte 
toma a vida entre seus materiais toscos, cria-a de novo e 
torna a modelá-la em novas formas e com uma absoluta 
indiferença pelos fatos, inventa, imagina, sonha e con-
serva entre ela e a irrealidade a intransponível barreira 
do belo estilo, do método decorativo ou ideal. A terceira 
etapa se inicia, quando a Vida predomina e atira a Arte 
ao deserto. Esta é a verdadeira decadência e é por isso 
que sofremos atualmente. (WILDE, 2007, p. 1079)

Enquanto isso, Charles Sanders Peirce em Semiótica resume esse 
livro como “uma exaustiva antecipação do que vai ser provado”, que 
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“a experiência é esse in praeterito”, ou seja, “o sentido de esforço é um 
sentido de dois lados, revelando ao mesmo tempo algo interior e algo 
exterior” (PEIRCE, 2012, p. 22-23). Essa interioridade/exterioridade 
de Peirce é a mesma de Benjamin, que é a mesma de Wilde/Rousseau – 
Arte/Vida, Passado/Presente, Presente/Futuro, Destino/Caráter, Crian-
ça/Marionete, Anão/Infanta –, é o dentro e o fora do signo, raiz de todas 
as coisas, por trás de todas as máscaras, de todas as palavras, porque é 
a base da linguagem.

“A infância, quando não é antes, é depois.” Essa frase do prof. dr. 
Robson Teles e que está na epígrafe deste estudo nos provocou um mer-
gulho nas obras de Henri Rousseau (“A Criança e a Marionete”) e de 
Oscar Wilde (“O aniversário da Infanta”). Consideramos que as duas 
obras se tocam, dialogam entre si, quando “a infância” desses artistas, 
em especial Rousseau, por “não ter sido antes, foi depois” (Teles); pelo 
destino e o caráter remeterem “o interior” do artista “ao seu exterior” 
da obra, e vice-versa (Benjamin), devido à necessidade de segurança 
em Rousseau, à busca heroica pela individuação no Anãozinho-herói de 
Wilde; e o “sentido de esforço” de Charles Sanders Peirce, “sentido de 
dois lados” que “revela ao mesmo tempo algo interior e algo exterior”, a 
“infância que não pôde ser vivida antes” em Rousseau, os filhos que não 
puderam ser vistos “depois” em Wilde, se encontram no mundo possível 
da ficção, porque “a arte, e somente a arte pode combinar, numa repre-
sentação rara, a ilusão da vida real e a maravilha do mundo irreal”.     
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A PERDA DA AURA NAS FOTOGRAFIAS PARA IMAGINAR, 
DE GILBERTO PERIN (E A ESCRITA CRIATIVA 
EM AMBIENTE ACADÊMICO)
Outubro, 2015

Era uma vez... Novas perguntas
Imaginem a seguinte cena:
Um fotógrafo, nascido em Guaporé (RS) em 1953 e formado em 

Comunicação Social pela PUCRS em 1976, decide apresentar dezesseis 
imagens – fotografias realizadas no Brasil e no exterior sem a “presença 
humana” – a dezesseis artistas e dezesseis escritores. O único limite 
estabelecido: que não houvesse limites para a criação. Os artistas pode-
riam interferir livremente nas fotografias vazias; os escritores poderiam 
escolher a forma que melhor expressasse o sentimento provocado por 
essas fotografias nuas.

Em “Notas sobre o Talento na Criação Literária”, tentamos respon-
der a algumas perguntas:

– Existe talento?
– Todos podem escrever?
– Não existe vocação, mas vocações?
– O talento está morto? O que existe é o trabalho e o estudo?
No presente ensaio, tentaremos analisar o projeto que se transfor-

mou em livro, Fotografias para imaginar,13 de Gilberto Perin, à luz da 
perda da aura na obra de arte reprodutível, ao mesmo tempo tentando 
responder a novas questões, a instigantes, desconcertantes perguntas:

– É possível conciliar Teoria e Poesia? 
– Crítica e Ficção? 
– Vida e Arte?

13 PERIN, Gilberto e outros. Fotografias para imaginar. Porto Alegre: Mul-
tiarte, 2015.
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E mais:
– É possível ensinar (e aprender) Escrita Criativa em Ambiente Aca-

dêmico?
Mas vamos por partes...

A perda da aura na fotografia
Em 1936, o ensaísta, crítico literário, tradutor, filósofo e sociólo-

go judeu alemão Walter Benjamin (1892-1940) escreve um dos seus 
textos mais conhecidos: “A obra de arte na era da reprodutibilidade 
técnica.”14 

Benjamin nos lembra de que a arte sempre foi reprodutível: dos 
gregos, com a fundição e a cunhagem, passando pela xilogravura que 
inaugura a reprodução, até chegarmos à impressão escrita com Gutem-
berg. À xilogravura, junta-se a gravura em cobre, a água-forte na Idade 
Média, a litografia no início do século XIX.

Mas nada se compara ao furor causado com o aparecimento da fo-
tografia. Era uma nova forma de captar a realidade e que liberava a 
mão de importantes obrigações no processo de reprodução de imagens, 
entregando essa tarefa braçal, ou melhor, “manual”, ao olho através da 
objetiva da câmera fotográfica.

Porém... Benjamin afirma que faltava “alguma coisa”. E essa “algu-
ma coisa” é o “aqui e agora”, o “conceito de autenticidade”, o “conceito 
de aura” atribuído às obras de arte pictóricas que, normalmente, encon-
travam-se em ambiente fechado e protegido dos museus e das galerias. 
A essas obras não havia fácil acesso. Apenas os eleitos, tais como os 
estudantes de academia de Belas-Artes, possuíam “fácil acesso”. 

É nesse ambiente de “difícil acesso” que nasce a fotografia. Ela vem 
para “quebrar fronteiras”, fazer “murchar a aura da obra de arte”. O 
conceito de aura é maior quanto mais se aproxima do seu valor ritual, e 
é menor quando se aproxima de seu valor de exposição. Abramos aqui 
pequenos parênteses.

14 BENJAMIN, Walter. A obra de arte na era da sua reprodutibilidade técni-
ca. 1936 e 1955. http://ideafixa.com/wp-content/uploads/2008/10/texto_wben-
jamim_a_arte_na_era_da_reprodutibilidade_tecnica.pdf
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(Em Caverna dos sonhos esquecidos,15 o cineasta alemão Werner 
Herzog (1942) narra – poeticamente – a história de uma caverna escon-
dida no Sul da França, descoberta em 1994 e batizada com o nome de 
um dos exploradores, a Caverna de Chauvet. Nela, pinturas rupestres 
de aproximadamente trinta e dois mil anos são encontradas intactas, 
apesar dos milênios que as separam de nós. Poderíamos dizer que nes-
sas pinturas se concentra ao máximo o conceito de aura visto em Ben-
jamin, conceito que, repetimos, aumenta “quanto mais se aproxima de 
seu valor ritual”. As pinturas eram “retocadas” nos milhares de anos 
que separavam as gerações de pintores, de maneira sagrada. E o fato de, 
ainda hoje, o acesso a essas pinturas ser restrito a uns poucos (e raros) 
pesquisadores, as colocam na torre de marfim da história da aura da 
obra de arte, por seu ínfimo, quase nulo valor de exposição.)

A fotografia, ao promover um acesso mais fácil ao que antes era 
guardado a sete chaves nos museus, nas galerias (cavernas)... se aproxi-
ma ao máximo do valor de exposição enquanto se afasta (ao máximo) 
do valor de culto. Mas este (valor de culto) não cede “sem resistência”. 
E essa “resistência” se encontra no retrato fotográfico.

Talvez seja essa a intenção do fotógrafo gaúcho Gilberto Perin em 
Fotografias para imaginar ao “esvaziar” suas imagens de pessoas, 
ao torná-las “nuas”, prontas para serem preenchidas pelos artistas e 
escritores convidados. Ao se afastar “ao máximo do valor de culto”, 
ao realizar ao máximo a “perda da aura”, Perin permite expor o que 
cada “voz própria” desses artistas e escritores pode nos trazer de “ori-
ginal”.

Um estudo de casos
Tomemos dois casos das tríades encontradas no livro de Gilberto Pe-

rin. A primeira começa com uma fotografia de Perin (2015, p. 13) tirada 
em 2009, em Porto Alegre, RS. Trata-se de uma pia de cozinha, pratos 
que estão prontos para serem servidos à esquerda, louça suja na pia, 
chaleira, garrafas de café à direita. É uma fotografia vertical. Os objetos 
15 Cave of Forgotten Dreams. Caverna dos sonhos esquecidos. 2010. 90 min. 
França, Canadá, Reino Unido, Estados Unidos e Alemanha. Direção: Werner 
Herzog. Com Werner Herzog, Jean Clottes, Dominique Baffier, Jean-Michel 
Geneste, Maurice Maurin, Julien Mooney, entre outros.
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estão dispostos de maneira a nos lembrar do cotidiano, a nos lembrar o 
dia a dia de uma simples cozinha de classe média. 

O texto-poema da escritora, jornalista e tradutora nascida em Por-
to Alegre Cíntia Moscovich (2015, p. 14-15) nos fala desse “grande 
coração da casa”, desse local-cozinha onde “todas as artérias da casa 
latejam”.  

Na cozinha,
o grande coração da casa
pulsa.

Mãos sábias batem a casca contra a quina,
palpitações redondas de gema e clara,
estremecimentos e estalidos da gordura,
a borda a se tornar franja de ouro moreno.
Há uma festa na frigideira:
ovo frito é um acontecimento.

O caldo grosso dos grãos,
de temperos desabridos,
celebração de cebolas e alhos,
louros e paios,
borbulhas espessas
em sacrifício contra a fome.

O interessante das tríades encontradas em Fotografias para imagi-
nar16 é que nem os escritores nem os artistas tiveram contato uns com 
os outros durante o processo criador, gerando, no caso específico da trí-
ade Gilberto Perin/Cíntia Moscovich/Denis Siminovich, coincidências e 
aproximações, ao mesmo tempo que histórias completamente diversas, 
olhares inteiramente próprios. Nascido em Porto Alegre, trabalhando 
com pintura, desenho, colagem e fotomontagem digital, Denis Simino-
vich (2015, p. 17) cria nessa tríade com uma intervenção digital todo um 
16 Vide entrevista “Mistura com Rodaika” no canal da Globo TV em 04/07/2015: 
http://globotv.globo.com/rbs-rs/mistura-com-rodaika/v/mistura-visita-a-ex-
posicao-fotografias-para-imaginar-de-gilberto-perin/4298101/  
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universo sobre a pia da cozinha, o “UNIVERSO BERTA”, transforman-
do os pratos de culinária tipicamente brasileira em iguarias tipicamente 
alemães, quem sabe para trazer ao centro da imagem a influência que os 
alemães “inseriram”, “interferiram” no povo gaúcho: a Galáxia Strudel.

Em Gesto inacabado: processo de criação artística,17 a doutora em 
Linguística Aplicada e Estudos em Línguas pela PUC-SP Cecília Al-
meida Salles desmistifica o ato criador, levando-o muito mais para o 
“trabalho”, o “processo”, do que para uma simples manifestação do 
Gênio, seara das Musas e dos deuses do Olimpo.

Retornamos à questão do Talento, que trabalhamos em “Notas sobre 
o Talento na Criação Literária”. Fazemos uma conexão com o pensa-
mento de Salles quando esta nos apresenta o papel do Crítico Genéti-
co, aquele que “narra as histórias das criações”, aquele que identifica 
“padrões” nos processos criativos de um mesmo artista, a partir dos 
vestígios encontrados nos seus “registros de experimentação”. Pode-
mos nos deparar com esses “padrões” tanto em A evolução criadora,18 
do diplomata e filósofo francês, Prêmio Nobel em Literatura (1927) 
Henri Bergson (1859-1941), quanto no seriado americano Cosmos,19 
apresentado na década de 1980 pelo astrônomo Carl Sagan (1934-1996) 
e, recentemente (2014), por seu discípulo, o divulgador científico e as-
trofísico Neil deGrasse Tyson (1958).

Em A evolução, Bergson ([1907 in] 2010, p. 89 e 93) diferencia 
o evolucionismo em Darwin – aquele das “variações acidentais” – do 
encontrado em Eimer – “uma influência contínua do exterior sobre o 
interior” –, daquele encontrado em Lamarck – “a faculdade de variar 
em consequência do uso ou não dos seus órgãos”, transmitindo “aos 
descendentes a variação adquirida”. Já em Cosmos, Tyson afirma que 
“a inteligência investiga e analisa para fins científicos os padrões”. Ou 
de volta a Salles (1998, p. 21), é “a partir dessas aparentes redundâncias 

17 SALLES, Cecilia Almeida. Gesto inacabado: processo de criação artística. São 
Paulo: FAPESP: Annablume, 1998.  
18 BERGSON, Henri. A evolução criadora. Tradução: Adolfo Casais Monteiro. 
São Paulo: Ed. UNESP, (1907 in) 2010.   
19 Cosmos. 2014. Treze episódios de 44 min. Estados Unidos. Criação: Ann 
Druyan e Steve Soter. Direção: Brannon Braga, Bill Pope e Ann Druyan. Apre-
sentação: Neil deGrasse Tyson.   
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que se podem estabelecer generalizações sobre o fazer criativo, a cami-
nho de uma teorização”. 

É da prática que podemos apreender a teoria de cada mão que pinta, 
esculpe, escreve, fotografa, filma, atua em palco de teatro, dança, mú-
sica. Salles nos convida a acompanhar a criação, assim como a criação 
acompanha a mobilidade do pensamento. E, feito numa semiose sem 
fim, chegamos à nossa segunda tríade de “Um estudo de casos”: a tríade 
Gilberto Perin/Luiz Antonio de Assis Brasil/ André Venzon. 

A cento e vinte e sete quilômetros de Porto Alegre, RS, no municí-
pio de Camaquã, existe um clube de futebol. Nesse clube de futebol, 
existe um vestiário. E nesse vestiário, existe apenas uma vestimenta 
íntima masculina branca – ou simplesmente chamada “cueca”. É esse 
o cenário do original de Perin (2015, p. 64), fotografia realizada em 
2010 quando de suas peregrinações pelo universo do futebol brasileiro 
– fotografias encontradas nas exposições “Vestiário” (2013) e “Camisa 
Brasileira” (2010-2012). 

A partir da fotografia original de Camaquã, o romancista, ensaísta e 
cronista nascido em Porto Alegre Luiz Antonio de Assis Brasil (2015, 
p. 65) escreve, com título “vazio”, sobre esse “nada” encontrado no 
vestiário do clube de futebol.

Nenhum vazio o é por inteiro. O vazio é povoado por 
reminiscências: coisas ditas, sussurradas, exclamadas e, 
na maior parte das vezes, que apenas percorreram o fio 
do pensamento. Por isso, todo vazio conta uma história, 
mesmo o Vazio primordial, do qual tudo surgiu, era uma 
história latente, que os séculos preencheram com galá-
xias e deram origem a nós, os seres humanos.

A obra de arte vai criando as próprias leis. Feito no “UNIVERSO 
BERTA”, de Siminovich, sob as leis do evolucionismo de Darwin/Ei-
mer/Lamarck em Bergson, o que era Nada – o “Vazio primordial” – se 
transforma em Tudo na primeira explosão – o Big Bang – porque “Ne-
nhum vazio o é por inteiro”. Explosão em vermelho, rosa, laranja, erótica 
e lúdica ao mesmo tempo de “AFTER DARK”, de André Venzon (2015, 
p. 66-67), nascido em Porto Alegre e iniciado em desenho artístico.
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A fotografia “nua” de Perin provoca uma ekphrasis – a representação 
verbal de uma representação visual – em Assis Brasil, nesse “esvazia-
mento do ser para preenchimento com a Arte” que Salles identifica em 
Vargas Llosa, Dias Gomes, Mário de Andrade, entre outros escritores 
elencados em Gesto inacabado. Esse pensamento que “se dá na ação”, 
porque “toda ação contém pensamento”. Esse encontro da Teoria com a 
Poesia, da Crítica com a Ficção, da Vida com a Arte. 

É quando chegamos à segunda parte do nosso estudo – a (tentativa 
de) resposta à pergunta: 

– É possível ensinar (e aprender) Escrita Criativa em Ambiente Aca-
dêmico?

O escritor de volta à escola
Quando perguntaram em entrevista20 ao escritor e ex-jornalista pau-

lista, radicado no Rio Grande do Sul, Luís Roberto Amabile sobre o 
não consenso do ensino da Escrita Criativa em Ambiente Acadêmico, 
o mestre em Escrita Criativa e doutorando em Teoria da Literatura da 
PUCRS (em 2013) respondeu:

– Essa discussão nunca fez muito sentido para mim. 
Nunca consegui entender por que a Escrita Criativa in-
comoda tanto as pessoas. Parece-me uma visão mística 
do escritor como um sujeito escolhido, ou ainda uma 
visão elitista, só os bem-nascidos e que tiveram uma 
ótima formação cultural, sendo estimulados a ser e es-
crever desde cedo, podem escrever livros.
Quanto a estar ou não na academia, acho natural que 
alguém que queira escrever se interesse pelo menos 
um pouco por teoria e que, para mim, o contato com o 
ambiente acadêmico, a discussão de textos, torna mais 
palpável a literatura e a escrita, por mais que na hora 
do fluxo criativo, quando a coisa está fluindo, eu não 
pense em teóricos.

20 Vide “Entrevista: escritor de volta à escola?”, de Davi Boaventura a Luís Ro-
berto Amabile no Jornal iTEIA em 09/09/2013: http://www.iteia.org.br/jornal/
entrevista-escritor-de-volta-a-escola  



42

Mais duas considerações. Primeiro, os cursos de artes 
plásticas, cinemas, teatro existem há bastante tempo, 
inclusive com programas de pós-graduação, e os pro-
jetos de conclusão são eventualmente obras de artes, 
hoje em dia não se discute a validade desses cursos. 
E, segundo, já foi provado nas experiências em vários 
países que os cursos de EC na universidade dão bons 
frutos. Então que faça Escrita Criativa quem acredite 
ser válido e que fique longe quem não ache válido.

Amabile trata da luta de vários escritores contra a “Ditadura da Ins-
piração”. De que é preciso Teoria para se fazer Poesia, ou de maneira 
parecida ao que vimos em “Notas para o Talento na Criação Literária”, 
é preciso “ingerir para digerir”.

Acreditamos que é preciso ter “Talento”, ou “Tendência”, ou “Voca-
ção” para se escrever. É preciso um “chamamento” para que a “pessoa 
tome posse daquilo que lhe pertence por direito”. Mas, de maneira livre, 
como defende Amabile, o escritor “pode” se alimentar de teorias dentro 
da academia para o seu melhor fazer artístico.

Descobrimos com o escritor paulista radicado em Porto Alegre que 
a Escrita Criativa pertencia à linha de pesquisa Teoria da Literatura em 
outros tempos nas academias. Só recentemente – e com o caso único 
no Brasil ainda na PUCRS – ganhou uma linha de pesquisa própria, 
mesmo mantendo contato teórico com a linha a qual pertencia ante-
riormente.

Voltamos a Cecília Almeida Salles em dois pontos. Em o Gesto ina-
cabado, ela cita o poeta, filósofo e historiador alemão Friedrich Schil-
ler (1759-1805) quando este afirma que a “arte é filha da liberdade” 
(SCHILLER apud SALLES, p. 63). Mas o escritor e semiólogo italiano 
Umberto Eco (1932-2016), em “Pós-escrito a O nome da Rosa”, acredita 
que se deve  impor obstáculos para se criar mais livremente. E vemos 
como um dos obstáculos o estudo da Teoria Literária para se conhecer a 
fundo a técnica citada por Ariano Suassuna em seu Iniciação à estética.

Do próprio processo de criação emanam técnicas, intuem-se ten-
dências que são as lentes através das quais todo artista se distingue do 
outro e atinge a sua voz própria, individual. “O percurso criador deixa 
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transparecer o conhecimento guiando o fazer”, afirma Salles (1998, p. 
122). Extraímos o conhecimento da prática, “o conhecimento guiando 
o fazer”, para à prática retornar de maneira elaborada, aumentada, po-
tencializada. 

Da mesma forma que a Escrita Criativa, feito vimos com Luís Ro-
berto Amabile, fazia parte de outra linha de pesquisa, Teoria da Lite-
ratura, e permanece a ela ligada mesmo tendo o seu (novo) lugar, a 
Literatura pode dialogar com outras áreas de conhecimento, tais como 
Biologia (que neste estudo vimos com Henri Bergson e A evolução 
criadora), Física (quando dialogamos com Albert Einstein e A Teoria 
da Relatividade para tratarmos do Tempo), Psicanálise (no instante em 
que investigamos A Morte (Simbólica) do Pai no Discurso em Jacques 
Lacan e Sigmund Freud para que o escritor tenha voz própria), Medici-
na (quando nos debruçamos sobre a Teoria dos Afetos entre os corpos, 
entre os seres humanos que escrevem), sem deixar de ser uma relação 
intersemiótica. 

Este é o segundo ponto a que nos referimos acima quando “volta-
mos” a Cecília Almeida Salles. Tanto em Crítica genética: fundamen-
tos dos estudos genéticos sobre o processo de criação artística,21 quan-
to, mais detalhadamente, em Redes da criação: construção da obra de 
arte,22 Salles fala da relação entre a Literatura (ou artes em geral) e as 
áreas de conhecimento, feito se tecessem uma “rede” que alicerça e dá 
sustentação ao processo de criação artística, à construção de uma obra 
de arte.

Isso nos lembra de um projeto do qual participei – e agora assumo a 
primeira pessoa do singular no discurso – intitulado Quatro faces de um 
encontro.23 A princípio, seriam analisadas obras elencadas dos artistas 
plásticos pernambucanos Cícero Dias (1907-2003), Vicente do Rego 

21 SALLES, Cecilia Almeida. Crítica genética: fundamentos dos estudos genéti-
cos sobre o processo de criação artística. 3. ed. São Paulo: EDUC, 2009.  
22 SALLES, Cecilia Almeida. Redes da criação: construção da obra de arte. São 
Paulo: Horizonte, 2006.   
23 CLAUDIO, José, JÚNIOR, Nelson da Silva, TENÓRIO, Patricia, FABBRINI, 
Ricardo. Quatro faces de um encontro: Cícero Dias. Organização: Karla Melo e 
Patricia Tenório. Rio de Janeiro: Calibán, 2008. 
  COLARES, Majela, TENÓRIO, Patricia, SARDI, Sérgio, AYALA, Walmir. 
Quatro faces de um encontro: Vicente do Rego Monteiro. Organização: Karla 
Melo e Patricia Tenório. Rio de Janeiro: Calibán, 2009.    
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Monteiro (1899-1970) e Lula Cardoso Ayres (1910-1987).  A ideia ini-
cial era convidar escritores de áreas de conhecimento diversas, olhares 
diversos, para com sua linguagem própria, sua própria voz, escreverem 
a partir de obras elencadas dos três artistas. Então, por exemplo, um ar-
tista plástico (José Claudio), um filósofo (Sérgio Sardi), um psicanalista 
(Nelson da Silva Júnior) e uma escritora ficcional (eu mesma, Patricia 
Tenório) escreveram textos na sua linguagem, no seu domínio, sobre as 
mesmas obras elencadas. 

Essa seria uma “abordagem da comunicação em âmbito expandido” 
que Arlindo Machado (o Arlindo Machado de “O Filme-Ensaio”, que 
escrevemos há dois anos em “Notas sobre o Talento na Criação Literá-
ria”) defende em Redes da criação, de Salles, por perceber que se trata 
de “um conceito-chave no mundo contemporâneo”. Ou mesmo quando 
Salles fala dessa necessidade de se utilizar uma “lente” teórica para 
abordar cada processo criativo, cada “obra em construção”, ao deman-
dar cada processo, cada construção, uma teoria que lhe é própria, que 
da obra emana e nos pede o estudo, o aprofundamento para fazer brotar, 
germinar “flores novas”, “originais”.

Quando o Fim inacabado vem
Tentamos abordar em algumas páginas “A perda da aura nas Foto-

grafias para imaginar, de Gilberto Perin”, além de analisar se é pos-
sível a “Escrita Criativa em Ambiente Acadêmico”. Mais do que res-
postas, procuramos lançar sementes de reflexão, quebrar “a ordem da 
realidade” anunciada por Adolfo Bioy Casares no Gesto inacabado, de 
Cecília Almeida Salles.

Mas “antes de tudo”, “antes de todos”, um texto deve atender à ne-
cessidade extrema de quem escreve – ao menos essa deveria ser a única 
obrigação do(a) escritor(a). Deveríamos nos derramar por inteiro no 
texto, quer seja em um texto teórico, quer seja em um texto ficcional – e 
esse transitar entre Teoria e Poesia, Crítica e Ficção, Vida e Arte é muito 
“perigoso”, ou feito disse Nise da Silveira na entrada do Museu do In-
consciente, no Rio de Janeiro, “o louco vai, mas não volta, o artista vai 
e volta”, e não sabemos até que ponto somos loucos, ou não –, a nossa 
única obrigação deveria ser esse “derramar-se por inteiro” ao escre-
vermos um conto, uma novela, um romance, um poema, ou um ensaio 
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poético – até onde irão as fronteiras entre os gêneros? –, para sairmos 
maiores e melhores do texto, e para a nós mesmos sermos devolvidos 
nessa semiose, nessa Intersemiose infinita entre as artes (a Literatura, 
a Poesia, a Fotografia, o Cinema), entre as áreas de conhecimento (a 
Biologia, a Astronomia, a Crítica Genética, as Redes da Criação) e po-
dermos “ultrapassar a realidade”, “aumentar a compreensão” do mundo 
em que vivemos, alimentando o ciclo sem fim que o escritor, dramatur-
go, poeta, crítico de arte irlandês Oscar Wilde (1854-1900) afirma no 
“ensaio romanceado” “A Decadência da Mentira”:24  

– A Vida imita a Arte, muito mais do que a Arte imita a Vida.

24 WILDE, Oscar. A Decadência da Mentira. In Obra completa. Volume úni-
co. Introdução geral e Nota editorial, Ensaio Biográfico-Crítico, Bibliografia, 
Cronologia da Vida e da Obra: James Laver. Tradução: Oscar Mendes. Rio de 
Janeiro: Nova Aguilar, (1891 in) 2007, p. 1069-1095.     
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O BARTLEBY QUE NOS HABITA OU UMA VOZ 
VINDA DE OUTRO LUGAR
Sábado, 12/03/2016

São 14h15 no Bistrô do Solar na Praça da Matriz, centro histórico de 
Porto Alegre. Conheci o Bistrô na última quinta-feira quando vim (re)
ler Bartleby, o escriturário,25 do escritor norte-americano nascido em 
Nova York Herman Melville (1819-1891).

A (re)leitura desse conto de Melville faz parte da elaboração e re-
flexão de diversos textos que precisavam ser elaborados, e ruminados, 
e digeridos nessa segunda semana do terceiro mês do ano – março das 
águas fluidas e imaginárias de Tom Jobim.

O texto-âncora do presente estudo encontra-se em Bartleby e com-
panhia,26 do escritor espanhol nascido em Barcelona Enrique Vila-Ma-
tas (1948). Nesse conjunto de “fragmentos”, esse diário ou caderno de 
notas de rodapé, Vila-Matas forja um personagem de si mesmo à medi-
da que, diferentemente da vida real, propõe-se “corcunda”, sem “sorte 
com as mulheres” e, principalmente, um “escritor do Não”. Na juventu-
de, esse QuaseWatt – como se apelida na segunda metade de Bartleby 
e companhia – lançou um único livro, única arma contra a opressão 
paterna, livro que o fez abandonar essa mesma luta e o relegou ao “mal 
endêmico das letras contemporâneas, a pulsão negativa ou a atração 
pelo nada”27 por causa de uma simples “dedicatória ditada” pelo pai.28 

25 MELVILLE, Herman. Bartleby, o escriturário. Tradução: Cássia Zanon. 2 ed. 
Porto Alegre: L&PM, (1853 in) 2008.   
26 VILA-MATAS, Enrique. Bartleby e companhia. Tradução: Maria Carolina de 
Araújo e Josely Vianna Baptista. São Paulo: Cosac & Naify, (2000 in) 2004.    
27 VILA-MATAS, Enrique. Op. cit., (2000 in) 2004, p. 10.
28 Em Políticas da escrita, Tradução: Raquel Ramalhete [et al], Rio de Janeiro: 
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Os bartlebys são esses “seres em que habita uma profunda nega-
ção do mundo”.29 O nome é originário (e tomado emprestado) de Qua-
seWatt/Vila-Matas, do conto de Melville, “Bartleby”, o personagem, 
por sua vez (também) em segunda mão, apresentado e narrado por seu 
chefe, um advogado proeminente, conselheiro do Tribunal de Chance-
laria, e que, em um belo (ou “feio”) dia, resolve solicitar um serviço ao 
seu recém-contratado escriturário:

Era nessa exata posição que eu me encontrava quando 
o chamei, dizendo rapidamente o que queria que ele 
fizesse – mais precisamente checar um pequeno do-
cumento comigo. Imagine minha surpresa, ou melhor, 
minha consternação, quando, sem se mover de sua pri-
vacidade, Bartleby respondeu num tom de voz singu-
larmente suave e firme:
– Prefiro não fazer.30  

A resposta – ou não resposta – de Bartleby gera no “advogado proe-
minente”, no “QuaseWatt” de Vila-Matas, e nesta pessoa que vos escre-
ve, o “mal endêmico das letras contemporâneas”, o mal-estar por sentir/
pressentir que nada mais pode ser escrito, apesar – e principalmente 
– dessa urgência veemente em escrever.

[Interessante lembrar que Melville ao publicar sua obra mais conhe-
cida, Moby Dick (1851), não alcança a popularidade dos seus textos 
anteriores. À medida que opta por temas mais profundos, é relegado por 
seus próprios leitores a ser um escritor do Não, leitores que preferiam 
seus “simples relatos de aventuras”.]

“Apenas da pulsão negativa, apenas do labirinto do Não pode surgir 
a escrita por vir”,31 nos alivia QuaseWatt/Vila-Matas. A “escrita por vir” 

Ed. 34, 1995, p. 9, o filósofo francês nascido em Argel, Argélia, Jacques Rancière 
(1940) afirma que a escrita “é o regime errante da letra órfã cuja legitimidade 
nenhum pai garante, mas é também a própria textura da lei, a inscrição imutável 
do que a comunidade tem em comum.”  
29 VILA-MATAS, Enrique. Op. cit., p. 9, (2000 in) 2004, itálico da edição.  
30 MELVILLE, Herman. Op. cit., (1853 in) 2008, p. 30.  
31 VILA-MATAS, Enrique. Op. cit., (2000 in) 2004, p. 11.
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nos remete a O livro por vir,32 do escritor e ensaísta francês, nascido em 
Quain, Saône-et-Loire, Maurice Blanchot (1907-2003).

“O livro por vir”, o Livro de Mallarmé, “numeroso” e impossível de 
ser escrito, é o mesmo do autor “sem livro, escritor sem escrito”: Joubert. 

Joubert teve esse dom. Nunca escreveu um livro. 
Apenas preparou-se para escrever um, buscando com 
resolução as condições justas que lhe permitiriam es-
crevê-lo. Depois esqueceu até mesmo esse propósito. 
Mais precisamente, o que ele buscava, a fonte da es-
crita, o espaço para escrever, a luz para circunscrever 
no espaço, exigiu dele, fortaleceu nele disposições 
que o tornaram impróprio para qualquer trabalho lite-
rário comum, ou fizeram com que o evitasse. Ele foi, 
assim, um dos primeiros escritores completamente 
modernos, preferindo o centro à esfera, sacrificando 
os resultados à descoberta de suas condições, e não 
escrevendo para acrescentar um livro a outro, mas 
para se tornar mestre do ponto de que lhe pareciam 
sair todos os livros e que, uma vez encontrado, o dis-
pensaria de escrever.33

QuaseWatt/Vila-Matas desfia o novelo de lã dos escritores do Não: 
além dos próprios Joubert e Melville, apresenta Robert Walser. Este afir-
ma que “escrever que não se pode escrever também é escrever”;34 Juan 
Rulfo, que em maio de 1954 começou a escrever um romance “como 
se alguém me ditasse o livro”,35 e esse livro era Pedro Páramo; Felipe 
Alfau, que afirma que, ao aprender inglês, os latinos feito ele perdem 
uma das características raciais: “aceitar as coisas como elas vêm”,36 
fazendo-o emudecer para sempre.

32 BLANCHOT, Maurice. O livro por vir. Tradução: Leila Perrone-Moisés. São 
Paulo: Martins Fontes, (1959 in) 2005.
33 BLANCHOT, Maurice. Op. cit., (1959 in) 2005, p. 70.
34 VILA-MATAS, Enrique. Op. cit., (2000 in) 2004, p. 11.
35 RULFO, Juan apud VILA-MATAS, Enrique. Op. cit., (2000 in) 2004, p. 14.
36 ALFAU, Felipe apud VILA-MATAS, Enrique. Op. cit., (2000 in) 2004, p. 19.
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Mas nada se compara ao maior ágrafo de todos os tempos: o Se-
nhor, escritor do Não porque nunca escreveu uma linha, o filósofo 
grego, nascido em Atenas, Sócrates (circa 469 a.C. – 399 a.C.). 

Encontramos em Sócrates aquilo que a romancista, roteirista, poe-
tisa, dramaturga  francesa, apesar de  nascida em Saigon, Marguerite 
(Donnadieu) Duras (1914-1996) afirmava com assombro: “Escrever 
também é não falar. É calar-se. É uivar sem ruído.”37

Vamos ouvir esse “uivar sem ruído” de Sócrates em outro texto a 
ser “elaborado, e ruminado, e digerido” neste pequeno ensaio, nesta 
possível escrita que não se escreve: a teoria-poética Uma voz vin-
da de outro lugar,38 também do escritor e ensaísta francês Maurice 
Blanchot. 

Blanchot aborda alguns escritores do vazio: os poetas Louis-René 
des Forêts (1918-2000), René Char (1907-1988) e Paul Celan (1920-
1970), e o filósofo, historiador das ideias, teórico social, crítico literá-
rio Michel Foucault (1926-1984). Iremos nos deter nos poetas.

Na primeira parte de seu “livro fragmentário”, Blanchot analisa 
poemas de Louis-René des Fôrets sob a ótica da “anacruse” – do gre-
go anakrousis, nota ou sequência de notas que precedem o primeiro 
tempo forte do primeiro compasso de uma música.

Assim, o augural da primeira ou da extrema infância 
provou – no primeiro compasso – um silêncio-grito, 
ainda animal e contudo já humano. Vai manter o em-
blema desse primeiro silêncio (mas era esse o primei-
ro? Não existia, na antecedência do não ser – a pátria 
ou a “mátria” vazia – uma comunicação silenciosa, a 
mais íntima, a mais reservada?), silêncio ao qual ele 
é PROMETIDO e do qual, através de um impossível 
desafio, ele se faz uma PROMESSA?39

37 DURAS, Marguerite apud VILA-MATAS, Enrique. Op. cit., (2000 in) 2004, 
p. 25.
38 BLANCHOT, Maurice. Uma voz vinda de outro lugar. Tradução: Adriana 
Lisboa. Rio de Janeiro: Rocco, (2002 in) 2011. 
39 BLANCHOT, Maurice. Op. cit., (2002 in) 2011, p. 45.
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A “pátria/mátria” vazia de Blanchot ajuda – quando aborda “A Besta 
Indomável” de René Char – a desfiar mais ainda o “novelo de lã” de 
QuaseWatt/Vila-Matas em busca desse “escritor do Não” primordial, 
atávico, original Sócrates, aquele que por sua vez se aproxima com a 
sua não escrita do “E o Verbo se fez carne e habitou entre nós” do Cristo 
no Evangelho Segundo São João – esse “E” que também é anacruse, 
um contratempo, fora do tempo, pois o Verbo é consubstancial ao Pai e 
ao Espírito Santo no Eterno, quando os tempos ainda não haviam sido 
criados, essa “voz vinda” de um “outro lugar”.

Sócrates, segundo Blanchot, propõe que nos afastemos da palavra 
escrita, porque é na linguagem falada – e reforçamos, em especial no 
diálogo que é construído no momento exato em que falamos – que “a 
palavra está segura de encontrar viva na presença daquele que a pro-
nuncia uma garantia”.40   

Eis aí uma (possível) chave para decifrar os “escritores do Não” de 
QuaseWatt/Vila-Matas, inaugurados em Sócrates, que, por sua vez, é 
ao mesmo tempo prefiguração e imitação do Cristo, o Verbo encarnado, 
“E” que está fora do Tempo por ser Eterno. 

Por trás da palavra do escrito, ninguém está presente, 
mas ela dá voz à ausência, assim como no oráculo onde 
fala o divino o próprio deus jamais está presente em 
sua palavra, e é a ausência de deus, então, que fala. E o 
oráculo, não mais que a escrita, não se justifica, não se 
explica, não se defende: não há diálogo com a escrita e 
não há diálogo com o deus. Sócrates permanece assom-
brado com esse silêncio que fala.41

“O assombro com esse silêncio que fala.” “O silêncio: um diálogo 
de mil palavras.”42 A chave para tentar decifrar o enigma de QuaseWatt/
Vila-Matas, o enigma que diz “Decifra-me ou te devoro”.  

40 BLANCHOT, Maurice. Op. cit., (2002 in) 2011, p. 53.
41 BLANCHOT, Maurice. Op. cit., (2002 in) 2011, p. 55-56.
42 Essa frase (minha?) encontra-se em “Como funciona a ficção em Se um 
viajante numa noite de inverno: James Wood, Italo Calvino e Patricia Tenório 
juntos”.



55

Sou meramente uma voz escrita, quase sem vida priva-
da nem pública, sou uma voz que atira palavras que de 
fragmento em fragmento vão enunciando a longa histó-
ria da sombra de Bartleby sobre as literaturas contem-
porâneas. Sou QuaseWatt, sou mero fluxo discursivo. 
Nunca despertei paixões, muito menos agora, que sou 
apenas uma voz. Sou QuaseWatt. Eu as deixo dizer, mi-
nhas palavras, mas que dizem em vão. Sou QuaseWatt 
e em minha vida só houve três coisas: a impossibili-
dade de escrever, a possibilidade de fazê-lo e a soli-
dão física, evidentemente, que é com a qual agora sigo 
adiante.43

São 17h35 no Bistrô do Solar na Praça da Matriz, centro histórico de 
Porto Alegre. As três horas e vinte minutos de escrita (quase) contínua 
acalmam (um pouco) a minh’alma de mãe saudosa dos três filhos, de 
mulher ausente da cidade em que nasceu e (que também) ama, Recife. 
Mas como se eu escrevesse as últimas palavras acolhidas pela paisagem 
azul de Porto Alegre, que bem poderia ser a paisagem azul dos Açores 
de QuaseWatt, onde “Aqui acabam as palavras, aqui finda o mundo 
que conheço...”,44 vou fazendo desaparecer minhas letras, vou deixando 
transparecer minha escrita, unindo-me a Beckett, QuaseWatt, Vila-Ma-
tas, Joubert, Blanchot, Sócrates... até as palavras me abandonarem, e 
“com isso tudo está dito”.45   

P(ost) S(criptum): Apenas uma Nota Póstuma de reclamação a Vila-
-Matas: quando “fala” de Oscar Wilde46 afirma que este passou os dois 
últimos anos de sua vida de “grande felicidade”, podendo realizar o que 
admirava em Platão e Aristóteles (e por que não “dizer” em Sócrates?): 
“a inatividade total” como “a mais nobre forma da energia”. Wilde não 
escreveu mais depois da prisão, em 1895, por homossexualidade – com 

43 VILA-MATAS, Enrique. Op. cit., (2000 in) 2004, p. 55.
44 VILA-MATAS, Enrique. Op. cit., (2000 in) 2004, p. 168.
45 BECKETT, Samuel apud VILA-MATAS, Enrique. Op. cit., (2000 in) 2004, 
p. 188.
46 VILA-MATAS, Enrique. Op. cit., (2000 in) 2004, p. 119-121.
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exceção do poema “A balada do Cárcere de Reading” e a longa carta ao 
seu ex-amante Lorde Alfred Douglas De Profundis (ambos de 1897) –, 
não escreveu mais não porque desejava então imprimir “a inatividade 
total” dos gregos antigos em sua vida, mas porque foi execrado, e pu-
nido, e expulso da comunidade literária e intelectual da Inglaterra vito-
riana. Mas lembro que eu mesma disse que Enrique Vila-Matas “forjou 
um personagem de si mesmo” em Bartleby e companhia, o QuaseWatt. 
“Com isso tudo está dito.” E perdoado.
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UM ELOGIO À LOUCURA: DEVANEIOS PARA 
UMA ESCRITA CRIATIVA 
Maio, 2016

O Sonho de Albert Béguin
Quando o escritor, crítico, editor suíço, nascido em Chaux-de-

-Fonds, Albert Béguin (1901-1957) abre o seu A alma romântica e o 
sonho: ensaio sobre o romantismo alemão e a poesia francesa (1937), 
flutuo rumo a conexões possíveis com outros teóricos e poetas investi-
gados na disciplina, a que assisto como aluna especial, Teorias da Cria-
ção Poética, ministrada pela prof.ª dra. Ana Maria Lisboa de Mello, 
no Programa de Pós-Graduação em Letras da Pontifícia Universidade 
Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS), além de relacionar com as 
temáticas de Loucura e Devaneio aplicadas à Escrita Criativa que eu 
pesquisava no momento.

Toda época do pensamento humano poderia definir-se, 
de maneira suficientemente profunda, pelas relações 
que estabelece entre o sonho e a vigília. Sem dúvida 
nos admiraremos sempre de viver duas existências pa-
ralelas, mescladas uma à outra, mas entre as quais não 
chegamos nunca a estabelecer uma perfeita concordân-
cia. Cada criatura se encontra, tarde ou cedo, e com 
maior ou menor clareza, em continuidade e sobretudo 
urgência, diante desta pergunta insistente: Sou eu o que 
sonha? Pergunta de aspectos infinitos, que interessa a 
nossas razões vitais, à eleição que devemos fazer entre 
nossas possibilidades interiores e o problema do conhe-
cimento tanto como o da poesia.47

47 BÉGUIN, Albert. El Alma Romántica y el Sueño: Ensayo sobre el romanticis-
mo alemán y la poesía francesa. Traducción (para el español) de Mario Monte-
forte Toledo. Revisada por Antonio y Margit Alatorre. Mexico, Madrid, Buenos 
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Albert Béguin sonha. E, em seus sonhos na Universidade de Bâle 
(1937-1946), onde leciona na cátedra de Literatura Francesa, preocupa-
-se com a inquietude existencial (Léon Bloy ou Georges Bernanos), o 
Paraíso Perdido (Alan-Fournier), com a dimensão espiritual da Criação 
Poética (Paul Claudel ou Gérard de Nerval). Ou mesmo quando cria 
(1942) e dirige os Cahiers du Rhône, ou publica nomes, tais como Char-
les Péguy, Louis Aragon, Paul Éluard, Pierre Emmanuel, Loys Masson, 
Pierre Jean Jouve, em resistência durante a Segunda Guerra Mundial na 
luta dos escritores franceses pelos valores da França em meio à Europa 
ocupada pelo nazismo. Ou quando, após a morte de Emmanuel Mou-
nier (em 1950), ocupa-se até o fim da vida na direção da revista Esprit. 
O sonho de Béguin torna-se o meu sonho, e busco, na sua escrita, uma 
fresta para me inserir no estudo sobre a Loucura e o Devaneio.

Nos sonhos noturnos, e nos sonhos ainda 
mais misteriosos que me acompanham ao 
longo do dia – tão próximos à superfície que 
afloram ao primeiro choque –, há uma exis-
tência cuja presença permanente e fecunda se 
revela através desses e outros signos. O que 
passa por alto e o que desce ao esquecimen-
to torna a sair um dia inesperadamente, mas 
transformado e enriquecido com uma subs-
tância que eu ignorava, como o germe depo-
sitado na terra cresce, flor ou árvore.48 

 E nesse vai e vem de sonhos, flutuo para uma primeira conexão 
entre o pensamento germinal de Albert Béguin, o Elogio da loucura, de 
Erasmo de Rotterdam, e a Escrita Criativa.  

Meu nome é Loucura
Na entrada do Museu do Inconsciente, antigo Hospital Pedro II, no 

Engenho de Dentro, Rio de Janeiro, existe uma frase que pertence à mé-

Aires: Fondo de Cultura Económica, (1936 in) 1978, p. 11 – Tradução livre ao 
português para este estudo.    
48 BÉGUIN, Albert. Op. cit., (1936 in) 1978, p. 12. 
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dica psiquiatra brasileira, nascida em Maceió, Alagoas, Nise da Silveira 
(1905-1999).

“A diferença entre o louco e o artista é que o louco vai e não volta; 
o artista vai e volta.”

O filme, lançado em 21 de abril de 2016, “Nise – o coração da lou-
cura”49 retrata bem esse limiar tênue entre a loucura e a “sanidade”. Até 
que ponto somos “loucos”, até que ponto somos “normais”, e, princi-
palmente, para o que interessa a este estudo, o limiar entre a loucura e 
a arte, o fazer artístico, a Escrita Criativa que encontro no livro do teó-
logo holandês, nascido em Gouda, perto de Rotterdam, Erasmo Desidé-
rio, mais conhecido como Erasmo de Rotterdam (1469-1536), Elogio 
da loucura (1508).50 

Erasmo nasceu bastardo, filho de um padre e da filha de um médico. 
Tentou pertencer à Igreja Católica consagrando-se padre em 1492, mas 
travou uma luta por toda a vida para reformar a Igreja em que nasceu, 
não pela força e pela cisão feito Lutero, mas pela volta aos primórdios do 
cristianismo, aqueles que Erasmo acreditava como os idealizados e pre-
gados pelo próprio Cristo. A humildade, a simplicidade, a contenção das 
paixões mundanas em prol de um além-vida, além-morte, num reino que, 
para nós, foi preparado pelo filho de Deus em sua passagem terrestre.

Trazendo para a Literatura – e até mesmo para as artes conjugadas 
(Poesia, Artes Plásticas, Artes Visuais...) –, encontro em Elogio da lou-
cura pistas a serem seguidas por aqueles, aquelas que se aventurem nas 
“belas letras”, na escrita ficcional ou poética. Como? Você pode me per-
guntar. Começo então pelo “começo”, falando desse estudo concebido e 
escrito em oito dias na residência do amigo de Erasmo, o poeta, cantor, 
escritor, advogado e primeiro leigo no cargo de chanceler do reino de 
Henrique VIII da Inglaterra Thomas Moore [1478-1535 – aquele que 
escreveu Utopia (1516)]. 

Erasmo veste a pele da personagem e dedica a seu amigo Moore, 
cujo nome vem de Morus, Moria que em grego significa “Loucura”. 
Descubro no livro A loucura e as épocas (1994), do escritor, psicólogo, 
49 Nise – o coração da loucura. 2015. 1h48. Brasil. Direção: Roberto Berliner. 
Com Glória Pires, Simone Mazzer, Julio Adrião, entre outros.  
50 DESIDÉRIO, Erasmo. Elogio da loucura. Tradução: Paulo Neves. Porto 
Alegre: L&PM, (1508 in) 2011.
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professor universitário brasileiro, nascido em São Bernardo do Campo, 
São Paulo, Isaias Pessotti (1933) – livro que traça um panorama da 
história da loucura nos textos, da antiguidade clássica com Homero, 
Ésquilo, Eurípedes, Hipócrates, Galeano, passando pelos exorcistas dos 
séculos XV e XVI, o enfoque médico da alienação mental nos séculos 
XVII e XVIII, até chegar aos textos do século XIX, que tratam da psi-
copatologia do período –,  a origem de Moria ou Moira, nas obras do 
autor grego (ou autores que a humanidade nomeou de) Homero, em 
especial na Ilíada.

Pessotti afirma que, até os tempos pré-socráticos, os seres humanos 
não se conheciam, ainda não existia uma “concepção estruturada da 
‘natureza humana’”, um “conhece-te a ti mesmo”. Os deuses eram os 
senhores dos destinos humanos, e tudo o que acontecia fora do normal 
com o homem era proveniente dos castigos ou das vinganças divinas. 
O professor paulista cita Agamêmnon na Ilíada, de Homero, descul-
pando-se por ter roubado a amante de Aquiles, como se tivesse sido 
possuído ou influenciado por uma Atê, espécie de agente intermediário 
entre o homem e os deuses. Segundo Pessotti [segundo Tenório (segun-
do...)], “na tragédia, a atê adquire o significado de desastre, de desgraça 
objetiva, de evento”.  

Para “explicar”, ou melhor, para justificar os desastres 
pessoais, os azares ou infortúnios da vida individual 
surgirá o conceito de moira, entendido como o impla-
cável destino individual. Mas é importante lembrar 
que, tanto o desastre objetivo como o infortúnio pes-
soal, a rigor, não são desgraças que, acidentalmente se 
abatem sobre o homem. Não há acidentes, para Home-
ro. Tudo é determinado. Não há culpas e não há remor-
sos, pelas ações insensatas (desafortunadas ou lesivas 
aos outros). Cada ato insensato é produto de uma atê 
causada, produzida por Zeus, derivada dele como uma 
filha (Il, 19,91).51 

 

51 PESSOTTI, Isaias. A loucura e as épocas. Rio de Janeiro: Editora 34, 1994, p. 
16-17, itálico da edição.
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Volto para Erasmo. Ele resolve, a princípio, aparentemente em tom 
de brincadeira, tecer um elogio àquela Senhora tão expurgada e rele-
gada pelos seres humanos ditos “normais” ou de “bom senso”. Per-
corre a Retórica, a Política, os Príncipes e Cortesãos, Monges, Papas, 
Bispos, até chegar a Jesus Cristo e aos Primeiros Padres que fundaram 
a Igreja Católica. 

Encontro na Loucura de Erasmo de Rotterdam toda a formação de 
uma personagem convincente, coerente com sua substância, sua essên-
cia primordial. Ela se autoelogia quando se diz a origem da Vida; quan-
do dá aos jovens a paixão para vivê-la; aos velhos, o esquecimento para 
suportar a sua partida.

E, certamente, nenhum mortal poderia suportar essa 
velhice, se as misérias da humanidade não me obrigas-
sem a vir mais uma vez em seu auxílio. Tal como os 
deuses dos poetas, que, quando os mortais estão prestes 
a perder a vida, os aliviam por alguma metamorfose, 
também eu transformo os velhos que estão à beira do 
túmulo e os trago de volta, tanto quanto posso, à idade 
feliz da infância.52

O Casamento, a Amizade, o Pensamento antigo dos gregos e do 
Renascimento, todos são visitados pela Senhora Loucura, retirando os 
véus da hipocrisia de quem não concede a si o reconhecimento pelos 
bens que lhes fornece. Quando alerta que “Não acrediteis, porém, que o 
que digo seja uma dessas artimanhas que os oradores empregam geral-
mente para enaltecer seu espírito”,53 a Loucura me faz lembrar do poeta 
e diplomata brasileiro, nascido em Recife, Pernambuco, João Cabral 
de Melo Neto (1920-1999), quando trata de “A inspiração e o trabalho 
de arte”, estudado durante a disciplina Teorias da Criação Poética, da 
prof.ª Ana Lisboa.54  

52 DESIDÉRIO, Erasmo. Op. cit., (1508 in) 2011, p. 21.
53 DESIDÉRIO, Erasmo. Op. cit., (1508 in) 2011, p. 13.
54 Com exceção de Erasmo de Rotterdam, Jean-Jacques Rousseau e Gaston 
Bachelard, a partir desta passagem, fica subentendido que os teóricos e poetas 
citados foram estudados na disciplina Teorias da Criação Poética, ministrada 
pela prof.ª Ana Maria Lisboa de Mello.
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É evidente que numa literatura como a de hoje, que pa-
rece haver substituído a preocupação de comunicar pela 
preocupação de exprimir-se, anulando, do momento da 
composição, a contraparte do autor na relação literária, 
que é o leitor e sua necessidade, a existência de uma 
teoria da composição é inconcebível. O autor de hoje 
trabalha à sua maneira, à maneira que ele considera 
mais conveniente à sua expressão pessoal.55

O que se encontra livre para a Loucura parece encontrar-se exclu-
dente em Cabral: ou a arte, no caso a poesia, é criada pelos poetas cha-
mados “bissextos”, regidos pela Musa inspiradora, ou é criada no tra-
balhador da obra de arte, no ourives do verso, e que trago também para 
a prosa ficcional. Vejamos, eu e você, Leitor(a), o que a Loucura fala 
em Erasmo.

O sábio, com o nariz sempre colado nos livros dos an-
tigos, aprende apenas palavras sutilmente combinadas; 
o louco, ao contrário, exposto constantemente a todos 
os caprichos da fortuna, aprende em meio aos revezes, 
penso eu, a conhecer a verdadeira prudência.56

Sei que, durante seu estudo, Cabral se redime ao afirmar a possi-
bilidade de conciliação entre essas duas esferas da Criação, entre a 
“inspiração” e o “trabalho de arte”. Mas sinto no ar “o aroma” de sua 
preferência, ou seja, pela segunda esfera. O que me faz recordar um 
outro teórico – poeta também – preocupado com o fazer artístico e o 
quanto o estudo do “trabalho de arte” pode contribuir (ou não) para a 
sua construção. Estou falando do filósofo, escritor, poeta francês, nas-
cido em Sète, (Ambroise-) Paul (-Toussaint-Jules) Valéry (1871-1945). 
Na “Primeira Aula do Curso de Poética” no Collège de France, Paris, 
em 1937, Valéry alerta:

55 NETO, João Cabral de Melo. A inspiração e o trabalho de arte. In Obra com-
pleta. Edição organizada por Marly de Oliveira com assistência do autor. Rio de 
Janeiro: Nova Aguilar, 1994, p. 724.
56 DESIDÉRIO, Erasmo. Op. cit., (1508 in) 2011, p. 41.
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Um estudo assim não é uma imposição. Podemos 
julgá-lo inútil e podemos até achar que essa preten-
são é quimérica. Além disso: certas pessoas acharão 
essa pesquisa não apenas inútil, mas também preju-
dicial; e talvez até sintam-se obrigadas a considerá-la 
assim. Admite-se, por exemplo, que um poeta possa 
legitimamente temer alterar suas virtudes originais, 
sua força imediata de produção pela análise que fi-
zer. Instintivamente ele se recusa a aprofundá-las de 
outra forma que não através do exercício de sua arte 
e a dominá-las completamente através do raciocínio 
demonstrativo.57 

Erasmo, sob a pele da Loucura, “se preocupa com essa preocupa-
ção” excessiva dos gramáticos – e acrescento, dos escritores de hoje em 
dia. “Há tantas gramáticas quanto gramáticos”, diz Erasmo/Loucura. 
“Há tantas poéticas quanto poetas”, ecoa João Cabral de Melo Neto. E 
com isso chego a mais um poeta-teórico: o poeta, dramaturgo, místico 
irlandês, nascido em Dublin, William Butler Yeats (1865-1939).

Yeats, em “O simbolismo da poesia” (1900),58 afirma que os escrito-
res, assim como os artistas, devem possuir “alguma filosofia”, alguma 
“forma de crítica de sua arte”. E é justamente essa “crítica”, essa “fi-
losofia” que os “inspira”, os faz entrar em estado criativo – em Escri-
ta Criativa, eu poderia acrescentar. Talvez esses artistas/escritores não 
buscassem algo novo, mas apenas a gênese de todas as artes, o que está 
contido em todo ser humano por ser o artífice do símbolo, que, por sua 
vez, continua Yeats, é infinitamente superior à simples metáfora. 

Volto (novamente) para o nosso, meu e seu, teólogo da Loucura, 
Erasmo (Desidério) de Rotterdam – e esse “Desidério”, esse “Dese-
jo” de Erasmo também é símbolo, além de todas as palavras e nomes 
próprios. Encontro reflexões sobre a construção de uma obra de arte 

57 VALÉRY, Paul. Primeira Aula do Curso de Poética. In Variedades. Orga-
nização e introdução: João Alexandre Barbosa. Tradução: Maiza Martins de 
Siqueira. Posfácio: Aguinaldo Gonçalves. São Paulo: Iluminuras, 1991, p. 181.
58 YEATS, William Butler. El simbolismo de la poesía. In Cómo se Escribe un 
Poema. Selección, prólogo e introducciones de Daniel Freidemberg y Edgardo 
Russo. Buenos Aires, Argentina. El Ateneo Editorial, 1999, tradução livre para 
este estudo.
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narrativa – e tomo para o âmbito do ficcional – quando Erasmo trata do 
discurso de (ilustres) oradores da Igreja Católica.

Em terceiro lugar, eles vos relatam, em forma de nar-
ração, alguma passagem do Evangelho, que explicam 
às pressas e como de passagem, sem pensar que é uni-
camente nessa explicação que deveria consistir todo o 
discurso. Em quarto lugar, mudam repentinamente de 
personagem e levantam uma questão teológica que às 
vezes não convém em absoluto ao tema principal, e 
isso é também chamado uma maravilha da arte.59 

“Não devemos fugir do tema de nosso texto” (ficcional), pareço ouvir 
Loucura/Erasmo/Mestre de Escrita Criativa me orientar. “Não devemos 
mudar de personagem sem avisar ao leitor”, continua a(o) Mestre. 

Encontro uma sutileza ao fim de Elogio da loucura própria dos es-
critores/poetas modernos. Trata-se da metaficção que o ensaísta, roman-
cista, escritor de literatura infantil e juvenil Gustavo Bernardo (1955) 
aborda em O livro da metaficção (2010).60

A metaficção seria um texto no qual os mecanismos da produção 
literária estariam expostos claramente ao leitor, como se este estivesse 
em uma queda contínua sobre si mesmo, e não soubesse mais se se en-
contra na “vida real” ou na “ficcional”. Extraio um exemplo do próprio 
Elogio da loucura.

Mas ouço já chiar esses pequenos doutores em grego 
que, com suas novas observações, procuram nos des-
lumbrar e nos fazer acreditar que os teólogos são ig-
norantes. Se meu caro Erasmo não é o primeiro, é pelo 
menos o segundo desses novos doutores; nomeio-o 
com frequência porque é o melhor de meus amigos e 
quero homenageá-lo.61 

59 DESIDÉRIO, Erasmo. Op. cit., (1508 in) 2011, p. 99.
60 BERNARDO, Gustavo. O livro da metaficção. Ilustrações: Carolina Kaastrup. 
Rio de Janeiro: Tinta Negra, 2010.
61 DESIDÉRIO, Erasmo. Op. cit., (1508 in) 2011, p. 117.
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Ao final da leitura de Elogio da loucura, fica o sentimento que de-
veria ser não somente o maior da cristandade, mas também de todo 
ser humano: a Humildade. Cercados que somos, nós, artistas, escrito-
res, pela Senhora Vaidade, façamos um mea culpa e vistamos a pele da 
Humildade, inundemo-nos do Amor Perfeito, quando saímos de nós e 
estamos no Outro, e cometemos a maior das Loucuras que é “Amar ao 
próximo como a si mesmo”. E mais: “Como eu vos amei.”

De fato, quem ama com ardor não vive mais em si 
mesmo, vive no objeto que ele ama; e, quanto mais se 
afasta de si mesmo para ligar-se a este objeto, mais ele 
sente aumentar sua alegria e sua felicidade. Ora, não é 
louco o homem quando seu espírito, elevando-se acima 
da matéria, parece sair do corpo para delirar? De outro 
modo, o que significariam estas expressões vulgares: 
Ele está fora de si... caia em si... ele voltou a si...? En-
fim, quanto mais perfeito é o amor, maior a loucura e 
mais sensível a felicidade.62

Das Flutuações aos Devaneios 
Pouso novamente em Albert Béguin. Ele me aguarda (ainda) entre 

sonhos com a pergunta: “Qual a parte de nossa vida em que aceitamos 
nos reconhecer?”63 Paro. Olho em seus olhos. Dou-lhe a minha mão. E o 
escuto soar uma canção estranha, mas ao mesmo tempo conhecida minha.

Com efeito, a obra de arte e de pensamento interes-
sa a essa parte mais secreta de nós mesmos em que, 
desprendidos de nossa individualidade aparente, mas 
voltados face a nossa personalidade real, só temos uma 
preocupação, a de abrir-nos às advertências e aos sig-
nos e conhecer por eles o estupor que inspira a condi-
ção humana contemplada um instante em toda sua es-
tranheza, com seus riscos, sua angústia total, sua beleza 
e seus limites falazes.64

62 DESIDÉRIO, Erasmo. Op. cit., (1508 in) 2011, p. 131, itálico da edição.
63 BÉGUIN, Albert. Op. cit., (1936 in) 1978, p. 13.
64 BÉGUIN, Albert. Op. cit., (1936 in) 1978, p. 15.
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Béguin me convida a novas associações nessa rede da Criação Poé-
tica, nessa teia da Escrita Criativa, que vai se tecendo ao mesmo tempo 
que tomo o teclado e, na tela do computador, digito uma letra, uma 
palavra, uma frase que me faz sentido e deixo meu pensamento flutuar 
novamente e pousar no filósofo, romancista, teórico e músico suíço, 
nascido em Genebra, Jean-Jacques Rousseau (1712-1778), em seu Os 
devaneios do caminhante solitário.

Entre 1776 e 1778, nos dois últimos anos de vida, Rousseau flu-
tuou em Paris e seus arredores, observando os passantes, colhendo, 
para catalogar, exemplares da vegetação – a flora era uma de suas 
maiores paixões –, refletindo sobre a exclusão que havia sofrido da 
sociedade. 

Sozinho para o resto de minha vida, visto que encontro 
apenas em mim o consolo, a esperança e a paz, só devo 
e quero me ocupar de mim. É neste estado que retomo 
a continuação do exame severo e sincero que chamei 
outrora minhas Confissões. Destino meus últimos dias 
a estudar a mim mesmo e a preparar com antecipação 
as contas que não tardarei a prestar sobre mim. En-
treguemo-nos por inteiro à doçura de conversar com 
minha alma, pois ela é a única que os homens não me 
podem tirar.65 

Nos devaneios do filósofo, do teórico, do poeta ou ficcionista – do 
artista – é que se abre a fresta para a Criação. Rousseau, mais adiante, 
agradece quando “os homens me obrigaram a viver sozinho”, porque 
com isso “eles haviam feito mais por minha felicidade do que eu soube-
ra fazer por mim mesmo”.66

Eu, Béguin, Rousseau. Caminhamos pelos arredores da Paris imagi-
nária. Pareço ouvir Béguin iniciar o seu diálogo com Rousseau.

65 ROUSSEAU, Jean-Jacques. Os devaneios do caminhante solitário. Tradução: 
Julia da Rosa Simões. Porto Alegre, RS: L&PM, (1776-1778 in) 2008, p. 12, 
itálico da edição.
66 ROUSSEAU, Jean-Jacques. Op. cit., (1776-1778 in) 2008, p. 32.
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– O conhecimento de nossa existência mais “única” 
– que nosso mesmo amor-próprio nos dissimula pro-
fundamente – é tão difícil de alcançar como a imagem 
desconhecida de nosso rosto ou de nossos ombros nas 
efígies mortas que deles podem nos dar o espelho ou a 
fotografia. Para compreender esta harmonia ou esta lei 
particular, não existe outro meio que escapar ao tempo 
pela contemplação do tempo e perceber entre todas as 
demais, com o ouvido alerta, a melodia que é nosso 
Destino.67 

(Pareço ouvir os deuses gregos – resgatados por Isaias Pessotti – 
quando castigam os homens por desobedecerem ao seu Destino.)

No que Rousseau responde:

– Quando a noite se aproximava, eu descia dos cumes 
da ilha e em geral sentava na beira do lago, sobre a 
areia, em algum refúgio escondido; ali o barulho das 
ondas e a agitação da água, fixando meus sentidos e 
afastando de minha alma qualquer outra agitação, a 
mergulhavam em um devaneio delicioso em que mui-
tas vezes a noite me surpreendia sem que eu percebes-
se. O fluxo e o refluxo dessa água, seu ruído contínuo 
e retomado a cada intervalo, atingindo sem parar meus 
ouvidos e meus olhos, substituíam os movimentos in-
ternos que o devaneio apagava em mim e bastavam 
para me fazer sentir com prazer minha existência sem 
me dar ao trabalho de pensar.68 

Então, ouvimos ao longe o crepitar de uma chama se aproximando, 
um’A psicanálise do fogo (1949), do filósofo, poeta francês, nascido em 
Bar-sur-Aube, Gaston Bachelard (1884-1962), que nem todo encontro 
das águas, nosso, meu, de Béguin e Rousseau, poderia apagar.

67 BÉGUIN, Albert. Op. cit., (1936 in) 1978, p. 16.
68 ROUSSEAU, Jean-Jacques. Op. cit., (1776-1778 in) 2008, p. 68.
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Na psicanálise de Gaston Bachelard
Gaston Bachelard se aproxima de nosso grupo de poetas-teóricos 

com um novo olhar. Albert Béguin, apesar de resistente ao método psi-
canalítico, por considerar sua “pretensão de curar o poeta de sua poesia 
e evitar-lhe o fracasso”,69 como foi o caso de Charles Baudelaire e seu 
As flores do mal, resolve se desarmar e escutar o novo companheiro no 
devaneio.

– Mas o devaneio junto à lareira tem aspectos mais fi-
losóficos. O fogo, para o homem que o contempla, é 
um exemplo de pronto devir e um exemplo de devir 
circunstanciado. Menos abstrato e menos monótono do 
que a água que flui, mais rápido inclusive em cresci-
mento e mudança do que o pássaro no ninho vigiado a 
cada dia nas moitas, o fogo sugere o desejo de mudar, 
de apressar o tempo, de levar a vida a seu termo, a seu 
além.70 

Observo com atenção os três homens sentados ao meu lado. Investi-
go com o olhar o que Rousseau estaria pensando, “devaneando”, e, de 
repente, como se adivinhando meu pensamento, como se “adentrando” 
meu pensamento, ele começa a falar.

– Tudo tem uma compensação. Se meus prazeres são 
raros e breves, os experimento com mais intensidade, 
quando ocorrem, do que se me fossem familiares; ru-
mino-os, por assim dizer, com frequentes recordações, 
e, por mais raros que sejam, se fossem puros e uni-
formes, talvez eu fosse mais feliz do que em minha 
prosperidade. Na extrema miséria, com pouco ficamos 
ricos.71

Bachelard continua:
69 BÉGUIN, Albert. Op. cit., (1936 in) 1978, p. 21.
70 BACHELARD, Gaston. A psicanálise do fogo. Tradução: Paulo Neves. 3ª 
edição. São Paulo: Martins Fontes, (1949 in) 2008, p. 25 – (Tópicos).
71 ROUSSEAU, Jean-Jacques. Op. cit., (1776-1778 in) 2008, p. 122.
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– Para nós, que nos limitamos a psicanalisar uma ca-
mada psíquica menos profunda, mais intelectualizada, 
cumpre substituir o estudo dos sonhos pelo estudo do 
devaneio, mais especialmente, neste pequeno livro, o 
devaneio diante do fogo. Em nossa opinião, esse deva-
neio é extremamente diferente do sonho pelo próprio 
fato de se achar sempre mais ou menos centrado num 
objeto. O sonho avança linearmente, esquecendo seu 
caminho à medida que avança. O devaneio opera como 
estrela. Retorna a seu centro para emitir novos raios.72  

Noto que retornamos aonde iniciei este estudo. Retornamos ao so-
nho de Albert Béguin. Então, resolvemos, os quatro, as quatro faces de 
“Um Elogio à Loucura”, nos “Devaneios para uma Escrita Criativa”, 
aplicarmos, ou ao menos tentarmos aplicar, tudo  quanto devaneamos, 
tudo o que enlouquecemos em dois pequenos textos, um ficcional e o 
outro poético, para pousarmos os pés no chão, apesar de as nossas ca-
beças continuarem a voar.

 
Dois estudos de casos: Loucura e Devaneio na Escrita Criativa 
Quando o teórico, poeta, escritor francês, nascido em Tinchebray, 

Orne, André Breton (1896-1996) abre o seu primeiro Manifesto do Sur-
realismo, em 1924, ele reivindica e adota o tom da Liberdade na Cria-
ção Poética, Literária, Artística, em especial a Liberdade que a Loucura 
fornece. 

Resta a loucura, “a loucura que se trancafia”, como já 
houve quem dissesse tão acertadamente. Esta ou a ou-
tra... Sabem todos, com efeito, que a única razão pela 
qual os loucos estão internados é um pequeno número 
de atos legalmente repreensíveis e que, na ausência de 
tais atos, a liberdade deles (aquilo que se vê da liber-
dade deles) não estaria ameaçada. Que eles, em maior 
ou menor grau, sejam vítimas de sua imaginação, estou 
pronto a admiti-lo, no sentido de que ela induz não ob-
servar determinadas regras cuja inobservância faz com 

72 BACHELARD, Gaston. Op. cit., (1949 in) 2008, p. 22.
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que nossa espécie se sinta ameaçada, como todos têm o 
desprazer de saber.73   

Na Loucura e na Infância os limites não existem, ou são abertos, de 
par em par, os Portões da Liberdade. E Breton forja a Tríade do Ima-
ginário, da Escrita Criativa, acrescentando o Sonho, que vai beber nas 
águas do Pai da Psicanálise, Sigmund Freud (1856-1939).

A extrema diferença de importância, de gravidade, que 
aos olhos do observador ordinário têm os acontecimen-
tos da vigília e os do sono, sempre me encheu de es-
panto. É que, ao cessar de dormir, o homem é, acima 
de tudo, um joguete da memória, a qual, em circunstân-
cias ordinárias, se compraz em retraçar-lhe debilmente 
as circunstâncias do sonho, em privar este último de 
quaisquer consequências atuais e em fazer com que o 
único determinante parta do ponto em que ele imagina 
tê-lo deixado algumas horas antes: esta firme esperan-
ça, aquela preocupação.74 

Descubro no pequeno conto “Olhos mortos de sono”, do médico, 
escritor, dramaturgo russo, nascido em Taganrog, Anton (Pavlovich) 
Tchekhov (1860-1904), essa mistura exata dos três elementos elenca-
dos por mim no Manifesto de Breton, ou seja, a Loucura, o Sono/So-
nho, a Infância.

Tchekhov narra a história de Varka, uma menina de 13 anos, que 
toma conta de outra criança, um bebê, enquanto passa dias e noites sem 
dormir. E a Vigília se mistura com o Sonho de maneira violenta e assus-
tadora, até que o Sonho se impõe no final.

Bruxuleia o candeeiro. A mancha verde e as sombras 
põem-se em movimento, entram pelos olhos entrecerra-
dos, imóveis, de Varka, confundem-se, em seu cérebro 

73 BRETON, André. Manifestos do Surrealismo. Tradução: Sergio Pacha. 1ª 
edição. Rio de Janeiro: Nau Editora, (1924 in) 2001, p. 17.
74 BRETON, André. Op. cit., (1924 in) 2001, p. 24.
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meio adormecido, em imagens nebulosas. Ela vê nu-
vens escuras, que se perseguem pelo céu, gritando como 
aquela criança. Mas eis que soprou o vento, sumiram as 
nuvens, e Varka vê uma estrada larga de macadame, co-
berta de lama quase líquida. Sobre aquela estrada, car-
roças deslocam-se devagar em fila, arrastam-se homens 
de alforje ao ombro e perpassam sombras estranhas. De 
ambos os lados, vê-se uma floresta, através do nevoeiro 
gélido. De repente, os homens de alforje e as sombras 
caem por terra, na lama semilíquida. “Para que isso?”, 
pergunta Varka. “Dormir, dormir!”, respondem-lhe. E 
eles adormecem profunda e docemente.75 

Nessa floresta de sonhos, Varka devaneia, e sonha, e enlouquece, 
misturando e se misturando com a Vida e a Realidade, entre a Teoria e a 
Ficção na Escrita Criativa de Anton Tchekhov. O Devaneio, fusionado 
com a Loucura, provocado pela falta de dormir, os “Olhos” que já estão 
“mortos de sono” antes mesmo do final estrondoso do conto, o final 
totalmente compreensível do conto, por sabermos viver em Varka uma 
das possibilidades da nossa natureza humana.

Mas a criança grita, extenua-se de tanto berrar. Varka 
vê novamente o macadame lamacento, os homens de 
alforje às costas, Pielagueia, pai Iefim. Compreende 
tudo, reconhece a todos, mas, através da modorra, so-
mente não consegue compreender aquela força que lhe 
amarra pés e mãos, que a esmaga e impede-lhe a vida. 
Olha ao redor, procura aquela força, para se livrar dela, 
mas não a encontra. Por fim, extenuada, concentra to-
das as energias, e todo o seu olhar espia para cima, para 
a mancha verde que bruxuleia e, prestando atenção aos 
gritos, encontra o inimigo que a impede de viver.

75 TCHEKHOV, Anton. Olhos mortos de sono. In Os melhores contos de loucu-
ra. Organização: Flávio Moreira da Costa. Tradução: Boris Schnaiderman. Rio 
de Janeiro: Ediouro, 2007, p. 45.
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O inimigo é a criança.76 

Mas quando o poeta, escritor, astrólogo, crítico, tradutor português, 
nascido em Lisboa, Fernando (António Nogueira) Pessoa (1888-1935) 
analisa seus múltiplos heterônimos, descubro o ápice da Loucura mis-
turada com o Devaneio na Escrita Criativa, ao menos nesse escritor, 
considerado por muitos a expressão maior da Poesia portuguesa.

Há autores que escrevem dramas e novelas; e nesses 
dramas e nessas novelas atribuem sentimentos e ideias 
às figuras, que as povoam, que muitas vezes se indig-
nam que sejam tomados por sentimentos seus, ou ideias 
suas. Aqui a substância é a mesma, embora a forma seja 
diversa. 

A cada personalidade mais demorada, que o autor des-
tes livros conseguiu viver dentro de si, ele deu uma ín-
dole expressiva, e fez dessa personalidade um autor, 
com um livro, ou livros, com as ideias, as emoções, e a 
arte dos quais, ele, o autor real (ou porventura aparente, 
porque sabemos o que seja a realidade), nada tem, sal-
vo o ter sido, no escrevê-las, o médium de figuras que 
ele próprio escreveu.77

 
 Tomo o heterônimo de Alberto Caeiro em minhas mãos. Em carta 

datada de 13 de janeiro de 1935 ao poeta, crítico, tradutor português, 
nascido em Porto, Adolfo Casais Monteiro (1908-1972), Pessoa narra a 
maneira “histérica” – feito ele mesmo se autodenomina – em que ges-
tou o poeta pastoral Alberto Caeiro.   

Ano e meio, ou dois anos depois [em relação a 1912], 
lembrei-me um dia de fazer uma partida ao Sá-Carnei-
ro – de inventar um poeta bucólico, de espécie com-

76 TCHEKHOV, Anton. Op. cit., 2007, p. 49.
77 PESSOA, Fernando. Obras em prosa. Volume único. Organização: Cleonice 
Berardinelli. Rio de Janeiro: Nova Aguilar, 1974, p. 82.
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plicada, e apresentar-lho, já me não lembro como, em 
qualquer espécie de realidade. Levei uns dias a ela-
borar o poeta, mas nada consegui. Num dia em que 
finalmente desistira – foi em 8 de março de 1914 –, 
acerquei-me de uma cômoda alta, e, tomando um pa-
pel, comecei a escrever, de pé, como escrevo sempre 
que posso. E escrevi trinta e tantos poemas a fio, numa 
espécie de êxtase cuja natureza não conseguirei defi-
nir. Foi o dia triunfal da minha vida, e nunca poderei 
ter outro assim. Abri com um título, O Guardador de 
Rebanhos. E o que se seguiu foi o aparecimento de 
alguém em mim, a quem dei desde logo o nome de 
Alberto Caeiro. Desculpe-me o absurdo da frase: apa-
recera em mim o meu mestre.78  

No prefácio de Ricardo Reis encomendado pelos parentes de Alber-
to Caeiro para a edição de seus Poemas completos, Reis – heterônimo 
de Pessoa que mora no Brasil – conta que “Alberto Caeiro da Silva 
nasceu em Lisboa a [16] de abril em 1889, e nessa cidade faleceu, tu-
berculoso, em [...] de 1915”.79 

Reis afirma que na vida de Caeiro “não há nele de que narrar. Seus 
poemas são o que viveu”.80 E encontro no II Poema de O Guardador 
de Rebanhos aquilo que penso reunir, resumir, simbolizar este estudo 
que fiz sobre a Loucura, o Devaneio, o Sonho na Escrita Criativa, tanto 
Poética quanto Ficcional, e que, em uma Chave de Ouro, muito bem 
encerra “Um Elogio à Loucura: Devaneios para uma Escrita Criativa”. 

O meu olhar é nítido como um girassol.
Tenho o costume de andar pelas estradas
Olhando para a direita e para a esquerda,
E de vez em quando olhando para trás...

78 PESSOA, Fernando. Op. cit., 1974, p. 96, colchetes meus, itálico da edição.
79 PESSOA, Fernando. Poesia completa de Alberto Caeiro. Edição: Fernando 
Cabral Martins, Richard Zenith. São Paulo: Companhia das Letras, 2005, p. 11, 
colchetes da edição.
80 PESSOA, Fernando. Op. cit., 2005, p. 11.
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E o que vejo a cada momento
E aquilo que nunca antes eu tinha visto,
E eu sei dar por isso muito bem...
Sei ter o pasmo comigo
Que tem uma criança se, ao nascer,
Reparasse que nascera deveras...
Sinto-me nascido a cada momento
Para a eterna novidade do mundo...

Creio no mundo como num malmequer,
Porque o vejo. Mas não penso nele
Porque pensar é não compreender...
O mundo não se faz para pensarmos nele
(Pensar é estar doente dos olhos)
Mas para olharmos para ele e estarmos de acordo.

Eu não tenho filosofia: tenho sentidos...
Se falo na Natureza não é porque saiba o que ela é,
Mas porque a amo, e amo-a por isso,
Porque quem ama nunca sabe o que ama
Nem sabe porque ama, nem o que é amar...

Amar é a eterna inocência.
E a única inocência é não pensar...81  

81 PESSOA, Fernando. Op. cit., 2005, p. 19.
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“EU, COMIGO E DEUS”: 
UMA AUTOANÁLISE INQUIETANTE82

Porto Alegre, 4 de maio de 2017

Eu, comigo e Deus
Ficava em 20, Maresfield Gardens, num subúrbio de Londres. 

Vindo de metrô, descia na estação de Hampstead Northern, atraves-
sava a rua e subia uma ladeira. Me perdi duas vezes até encontrar a 
placa da casa-museu, uma casa de dois andares, tipicamente inglesa. 
A rua estava calma, com as folhas das árvores levitando pelo chão. 

Ao entrar, encontrei uma senhora, bem velhinha, que vendia os 
bilhetes e souvenirs. Ela me disse que não podia fotografar, mas me 
chamou a um canto da loja e perguntou:

– Quer ver onde Freud encontrou Deus?
Parei um instante com a pergunta. Poderia ficar séculos remoen-

do em minha mente uma resposta digna de meus estudos, digna da 
lucidez, digna de...

– Não acredito em Deus.
Ela me olhou de mansinho. Passou a mão enrugada no meu rosto 

jovem. Puxou-me pelo braço.
– Venha mesmo assim.
Eu não sabia se ia ou corria embora. Mas resolvi arriscar e cami-

nhar pelo pequeno jardim; sentei-me em uma das espreguiçadeiras, 
na qual um dia sentou Freud com o suposto visitante.

– Foi aqui.
Ela me deixou a sós. A sós com meus pensamentos. A sós com 

a possibilidade de ser Freud algum dia, um dia de verão londrino, 
82 Artigo final da disciplina Filosofia e Literatura, ministrada pelo prof. Ri-
cardo de Souza Timm no Programa de Pós-Graduação em Letras – Escrita 
Criativa, 2017.1.
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sentando numa espreguiçadeira, com uma jarra de limonada rósea na 
mesa ao lado.

– Deus está aqui.
Freud se engasgou com o gelo da limonada rósea quando a moça 

(que será uma velhinha) trouxe um senhor de barba branca, comprida, 
para sentar na outra espreguiçadeira. 

Ficaram os dois fazendo ninho em suas barbas brancas. “Então, as-
sim que era Deus?”, pensou Freud, ele e os seus pensamentos que não 
paravam de pensar.

– Sim, sou mesmo assim. Ou de outra forma qualquer. Mas quis te 
aparecer como ao povo judeu, judeu que tu és.

– ... produto da minha imaginação...
– Herança da tua fé.
Freud serviu-se de mais limonada. Serviu também a Deus.
– Aceita?
– Obrigado.
– Mas, a que devo a visita?
– Tu deves saber.
– Não sei.
– Adivinha.
– Não sou bom com jogos.
– Mas desvendas estórias.
A limonada estava doce demais. Freud serviu-se de algumas pedras 

de gelo. 
– Algum de seus filhos.
– O maior de todos.
– O Cristo?
– Exatamente. Há séculos me atormenta um fato. Por isso vim aqui 

falar contigo.
– Sou todo ouvidos.
– O Horto das Oliveiras.
– O Horto das Oliveiras... Da grande angústia... O suor de sangue...
– Teria ele vacilado? Será que ali meu filho, meu grande filho, o 

maior de todos, me traiu? 
– Por que me pergunta isso? Pelo que dizem, você sabe de tudo...
– Mas eu quero saber o que tu pensas.
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– Você sabe o que eu penso...
– Quero ouvir-te falar.
Freud se levantou da espreguiçadeira. Eram duas cadeiras, espre-

guiçadeiras, pintadas de branco. Antes, porém, eram na madeira, sem 
pintura, com apenas uma camada de verniz.

– Se eu acreditasse em você – disse Freud caminhando pelo jardim, 
em um típico dia de verão londrino –, eu diria que seu filho não o traiu. 
Aliás, nunca ele foi mais fiel do que naquele momento em que, suando 
sangue, antecipando tudo o que iria sofrer num futuro próximo, bem pró-
ximo, pediu “Pai, afasta de mim este cálice de amargura”, para, logo em 
seguida, voltar atrás e dizer “Que seja feita a tua vontade, e não a minha”.

– Mas tu não acreditas em mim.
Freud tirou do bolso uma pequena caixa de charutos.
– Aceita?
– Não, obrigado.
Acendeu o charuto, deu uns cinco passos e voltou a sentar na espre-

guiçadeira.
– Eu diria que ele não o traiu. As circunstâncias eram propícias para 

que desistisse: ele sabia que os amigos o abandonariam, que seria tor-
turado e morto, o que tinha a seu favor? Até hoje me pergunto: “O que 
tinha a seu favor?” Um louco alemão que extermina judeus feito ele? 
Que por isso precisou fugir para a Inglaterra? Um câncer na boca que 
o impediria de falar? Um futuro mais que incerto, com dissidências en-
tre os seus seguidores, julgamentos cretinos dos seus estudiosos? Não, 
não, ele não o traiu. Ele permaneceu coeso, coerente, com toda a sua 
humanidade, continuou escrevendo e fumando o seu charuto, e vivendo 
o restante da vida que ainda possuía.

A conversa estava fluindo bem quando a moça (que um dia será uma 
velhinha) interrompeu.

– Tem um rapaz, barbudo, cabelos longos, querendo falar com os 
senhores.

– Arrá! Agora vai ficar interessante, “Deus”! – Freud fez o gesto 
de aspas.

Deus deu de ombros.
– Pode mandar o rapaz entrar, Fräulein, e traga mais uma cadeira 

para ele.



78

O jovem, barbudo, cabelos longos, atravessando o jardim lentamen-
te, conversando com a moça, que seria velha um dia, explicando a di-
ferença entre as margaridas e os girassóis, acompanhando o voo das 
borboletas.

Ao se aproximar de Deus e de Freud, o jovem parou. Cumprimentou 
Deus com a cabeça. Olhou diretamente para Freud e falou:

– Prazer, sou o Cristo.
– Prazer, Sigmund Freud.
A espreguiçadeira devidamente arranjada, a limonada rósea servida.
– Bonita casa, Sigmund.
– Obrigado, Cristo, gentileza sua.
De repente, Freud começou a rir. Ria balançando os óculos, balan-

çando o charuto, fazendo as cinzas caírem na grama bem aparada do 
jardim de verão londrino.

– Só falta agora o Espírito Santo!
– Mas ele já está aqui, Sigmund. Lembre-se, “Onde dois ou mais 

estiverem reunidos...”.
– E sua santa Mãe?
– Freud...
– Desculpe, Deus, mas não pude resistir... É tão hilário, tão absurdo! 

Ter vocês aqui! Os dois. Quer dizer, os três.
– Não acredita, não é, Sigmund? Quer ver minhas chagas, feito 

Tomé?
– Acredito no poder da mente, oh, Cristo. Acredito no poder da mi-

nha imaginação, que viaja quase dois mil anos para conversar com você 
e com seu pai, graças ao “Espírito Santo” – Freud com as aspas nos 
dedos.

Ficaram os três se entreolhando: Freud, Deus e Cristo. O Espírito 
Santo deveria estar protegendo o lugar, pois ninguém mais chegou e 
interrompeu o colóquio divino-humano.

– Mas como você ia dizendo, Deus...
– Não, eras tu quem transcorria sobre a não traição do meu filho, o 

maior de todos.
– Obrigado, Pai.
– Mas por que me pergunta, se ele está aqui? Ele próprio pode res-

ponder.
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– Mas ele já respondeu com a própria vida. Basta.
– Sigmund, queremos saber o que você pensa.
– Mas vocês o sabem!
– Será?
– E não seria? Se vocês forem quem dizem que são e fazem o 

que dizem que fazem, decerto possuem a minha resposta. A propó-
sito, como conseguiram chegar aqui e entrar com tanta facilidade? 
Fräulein é muito desconfiada com visitas... Entendam, o meu caso é 
muito delicado. Estou numa posição em que todos querem saber o 
que penso: o que penso de Hitler, dos campos de concentração, da 
mente humana, dos sonhos, de jovens escritores que um dia virão 
aqui visitar esta mesma casa, atravessar o mesmo jardim, e (talvez) 
quem sabe sentar nesta cadeira com seu bloco de anotações, caneta 
em punho e fazer surgir palavras – desconexas, a princípio –, mas 
que em seguida irão se conectando, e congruindo, e se mostrando 
lúcidas e coerentes. Acredito nessas palavras, nessas, eu acredito. 
Acredito porque foram ruminadas, e ficaram rondando e rodando a 
cabeça jovem sem dar explicações, simplesmente existindo. Até que 
o toque de uma pessoa amada, o sorriso de uma criança, ou apenas 
um dia de verão londrino, entre margaridas e girassóis, as borboletas 
em seu voo solitário, até que um desses elementos extraordinários 
da vida trouxesse à tona o sentido dessas palavras. O sentido que as 
aproximou do seu centro, e nada mais importava para quem escre-
via, porque ao centro chegou.

A senhora bem velhinha tocou no meu ombro.
– Faltam dez minutos para o museu fechar.
Fiquei assim, sem palavras, meu corpo, sem movimento, porque 

estive eu, comigo e Deus durante a tarde inteira e não senti a tarde 
passar. Como se o passado, o presente e o futuro houvessem se fundi-
do em um tempo só, e como se os personagens tivessem preenchido 
meu corpo, ao mesmo tempo.

Então, tempo e espaço me coabitaram. Ou melhor, tempos e perso-
nagens. Porque fui Deus, Freud e Cristo, fui o Espírito Santo entre eles.

Minhas mãos tremiam, e muito me custou juntar o bloco de ano-
tações, a caneta, a mochila. As pernas também estavam bambas, e foi 
com dificuldade que me levantei e me apoiei na senhora bem velhi-
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nha para atravessar o jardim, a loja de souvenirs, a casa-museu de dois 
andares e chegar até a porta do 20, Maresfield Gardens.

A velhinha me acenou em despedida. Parecia mais jovem do que eu, 
eu que havia envelhecido séculos em uma tarde.

Ao me lembrar disso tudo, hoje, eu, com meus filhos e netos, sinto 
como se o tempo não houvesse passado, ou como se houvesse passado 
tão rápido que estivesse próxima a hora do reencontro com os persona-
gens, no mesmo jardim inglês, naquelas espreguiçadeiras brancas.

– Vejam, ainda guardo comigo a ponta do charuto de Freud!

O inquietante
No volume XIV das Obras completas, o médico neurologista ju-

deu, nascido em Freiberg in Mähren – pertencente na época ao Império 
Austríaco –, Sigsmund Schlomo Freud (1856-1939), mais conhecido 
como Sigmund Freud, o pai da Psicanálise, escreve sobre o inquietante.

É raro o psicanalista sentir-se inclinado a investigações 
estéticas, mesmo quando a estética não é limitada à teo-
ria do belo, mas definida como teoria das qualidades de 
nosso sentir. Ele trabalha em outras camadas da vida psí-
quica, e pouco lida com as emoções atenuadas, inibidas 
quanto à meta, dependentes de muitos fatores concomi-
tantes, que geralmente constituem o material da estética. 
Pode ocorrer, no entanto, que ele venha a interessar-se 
por um âmbito particular da estética, e então este será, 
provavelmente, um âmbito marginal, negligenciado pela 
literatura. (FREUD, [1919 in] 2010, p. 329)

Sabemos do interesse de Freud pela literatura, a literatura como uma 
das expressões maiores da alma humana e matéria-prima para as análi-
ses da nova ciência que ajuda a fundar. Encontramos, por exemplo, no 
volume XIV de A história do movimento psicanalítico, o estudo “Os 
arruinados pelo êxito” (1916), no qual o pai da Psicanálise analisa ca-
sos de pessoas que adoecem (a histeria) pelo êxito, e não pelo fracasso, 
como seria de se esperar. Para isso, aplica seus conceitos na Literatura 
– os textos dramáticos “Macbeth”, do poeta, dramaturgo e ator inglês, 
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nascido em Stratford-upon-Avon, William Shakespeare (1564-1616), e 
“Rosmersholm”, do poeta e dramaturgo norueguês, nascido em Skien, 
Henrik Ibsen (1828-1906). 

O trabalho analítico não encontra dificuldade alguma 
em demonstrar que são as forças da consciência que 
proíbem ao indivíduo obter a tão almejada vantagem 
proveniente da feliz mudança da realidade. Constitui 
tarefa difícil, contudo, descobrir a essência e a origem 
dessas tendências julgadoras e punitivas, cuja existên-
cia, onde não esperamos encontrá-las, tantas vezes nos 
surpreende. Pelas razões habituais não examinarei o 
que sabemos ou conjecturamos em relação a casos de 
observação clínica, mas em relação a figuras que gran-
des autores criaram a partir de seu rico conhecimento 
da mente. (FREUD, [1916 in] 1974, p. 359)

A partir da narração dos dois textos ficcionais, Freud irá analisar o 
comportamento das respectivas personagens centrais: Lady Macbeth e 
Rebecca Gamvik. Durante a análise dos textos, irá expor e nos ques-
tionar o porquê de Lady Macbeth, apesar de vitoriosa, ter conseguido 
assassinar quem lhe impediria de tornar-se rainha, inicia uma sequên-
cia de episódios de sonambulismo e repetições compulsivas – vide a 
cena da interminável lavagem das mãos para tentar limpar o sangue 
das vítimas. Da mesma forma, Rebecca Gamvik, quando está prestes a 
tornar-se a esposa de seu patrão Johannes Rosmer, é tomada por uma 
impotência paralisante, que não tem a ver com a culpa por induzir o 
suicídio da esposa doente de Rosmer, mas por causa de um segredo de 
seu passado que não consegue identificar e decifrar, e que a lança no 
“caminhar cegamente” ao encontro de seu destino. Quando o irmão da 
esposa de Rosmer, o prior Kroll, revela que Rebecca era filha do Dr. 
West, que a adotou e com quem, sem saber que era filha, manteve re-
lações sexuais, o véu da cegueira se desfaz, e Rebecca entende por que 
não pôde ser feliz no êxito com Rosmer: ela simplesmente estaria re-
petindo conscientemente o que viveu inconscientemente com seu pai. 
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Em “O inquietante”, Freud irá aplicar o conceito título do estudo em 
um conto do escritor alemão Ernst Theodor Amadeus Hoffmann (1776-
1822), mais conhecido por E. T. A. Hoffmann, “O homem de areia” 
(1816): “Se agora passamos a examinar as pessoas e coisas, impressões, 
eventos e situações que chegam a despertar em nós, com particular for-
ça e nitidez, a sensação do inquietante, o primeiro requisito é escolher 
um bom exemplo inicial” (FREUD, (1919 in) 2010, p. 340).

Mas ainda não. 
Antes, Freud investiga incansavelmente a origem do termo unheimlich 

em diversas línguas (entre outros, latim – suspectus, inglês – uncanny, 
francês – inquiétant, espanhol – siniestro, português – demoníaco). 
Interessante observar que, na versão brasileira da Standard Edition, o 
termo é traduzido como “O estranho”, o que talvez não gere o movi-
mento que “O inquietante” parece fornecer. Unheimlich é o contrapon-
to de heimlich, que significa familiar, conhecido, e o pai da Psicanálise 
deduz que o termo transita de um ponto a outro, sem necessariamente 
negar-se, mas como se pudesse ocupar dois lugares ao mesmo tempo – 
guardemos esta dedução freudiana.

Em “O homem de areia”, Hoffmann narra a história de Natanael, 
rapaz muito sensível que na infância era assombrado pela história da 
chegada misteriosa, todos os dias à noite, do advogado do pai, Sr. 
Coppelius, chegada que coincide com a narração da história do homem 
de areia pela babá, homem de areia que seria uma figura monstruosa 
que arranca os olhos das crianças que não querem ir dormir para levar 
esses mesmos olhos para seus filhotes de abutres, ou corujas. Acontece 
um terrível e fatal acidente com o pai de Natanael, e este desconfia de 
Coppelius, que desaparece logo em seguida.

A história se repete quando Natanael já é um homem feito, noivo de 
Clara, mas que se apaixona pela filha do professor Spalanzani, o qual 
se relaciona com um vendedor de óculos chamado Coppola. A filha do 
professor chama-se Olímpia, e na realidade é uma boneca de madeira, 
um autômato.

Esse trânsito do termo unheimlich a que nos referimos anteriormen-
te e solicitamos guardar “esta dedução freudiana” é a chave para com-
preendermos tanto o conto de Hoffmann, quanto para ser utilizado com 
outro conceito de um filósofo francês na autoanálise do meu conto.
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Mas ainda não.       
A dúvida é o elemento que Freud identifica como disparador da an-

gústia do personagem Natanael no conto de Hoffmann. Enquanto não 
“sabe a verdade” – e a verdade (às vezes) nos libertará (outras vezes 
nos enlouquecerá) –, Natanael vive a fantasia da paixão obstinada por 
Olímpia, uma paixão cega como se lhe tivessem sido arrancados os 
olhos. Freud nos faz atentar para o complexo de castração do jovem, 
complexo que não se refere somente à perda do órgão genital mascu-
lino, mas também aos olhos, feito Édipo os arranca no momento da 
descoberta de que realizou o seu destino – assassinou o pai e casou-se 
com a mãe.

Podemos aproximar essas duas análises aplicadas na Literatura por 
Freud, “O inquietante” e “Os arruinados pelo êxito”, quando compre-
endemos que, no primeiro caso, Natanael paralisa no encontro dessa 
verdade, quando antes estava “em trânsito”, na dúvida, nem lá nem 
cá, ocupando dois lugares ao mesmo tempo, inclusive o feminino e o 
masculino. No segundo caso, a paralisia também acontece com o en-
contro com a verdade, verdade que vem à tona com Lady Macbeth – os 
“assassinados” vêm lhe cobrar a vida –, com Rebecca, a descoberta do 
incesto revela o que a inquietava desde sempre, mas que não encontrava 
palavras para explicar.

Consideramos o inquietante como esse vir à tona do inconsciente 
que o “Conhece-te a ti mesmo” proferido pelo Oráculo de Delfos a Édi-
po e realizado incansavelmente nas sessões de terapia e análise revela a 
quem possa interessar. Guardemos mais esta dedução – desta vez minha 
e de Freud –, para a parte final do presente estudo, quando iremos apli-
car em um conto meu.

A encarnação
Em 1985, o filósofo, historiador, crítico de arte e professor da École 

des Hautes Études en Sciences Sociales em Paris, Georges Didi-Huber-
man (1943), realiza um estudo sobre o conto  “A obra-prima desconhe-
cida” (1837), do escritor francês, nascido em Tours, Honoré de Balzac 
(1799-1850). Didi-Huberman realiza na Filosofia o que o poeta inglês 
romântico, nascido em Londres, John Keats (1795-1821), afirma em car-
ta a Woodhouse (em 1818) sobre a Poesia: a construção de uma carcaça.   
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Quanto à personalidade poética em si (quero dizer, essa 
espécie à qual pertenço, se sou alguma coisa; essa espé-
cie diversa do sublime wordworthiano ou egotístico...), 
ela não é ela própria – ela não tem eu –, é tudo e é nada 
– não tem personalidade –, aprecia a luz e a sombra – 
vive no prazer, seja ela má ou boa, alta ou baixa, rica ou 
pobre, vil ou nobre –, tem deleite igual ao conceber um 
Iago ou uma Imogênia. O que choca o filósofo virtuoso 
deleita o poeta camaleão. [...] O poeta é o mais impo-
ético de tudo o que existe, porque não tem identidade, 
continuamente adentra e enche outro corpo. O sol, a 
lua, o mar e os homens e as mulheres, que são criaturas 
de impulso, são poéticos e têm um atributo imutável; o 
poeta não tem nenhum, nenhuma identidade. É certa-
mente a mais impoética de todas as criaturas de Deus. 
[KEATS, (1818 in) 2010, p. 35-36] 

Didi-Huberman prepara um “outro corpo” – uma carcaça – que pas-
seia por diversas áreas de conhecimento, não somente a Filosofia, mas 
a Psicanálise, a Semiótica, a Hermenêutica...

A pintura pensa. [...] Sabedoria e ciência sempre se 
infectaram e se perverteram, entrançaram-se; cons-
tituem-se, em suma, com o sentido. Ora, o próprio 
sentido é um entrelaçamento, uma perversidade. Ao 
menos três paradigmas aí produzem nós e jogos: os 
paradigmas do semiótico (o sentido-sema), do estético 
(o sentido-aisthesis) e do patético (o sentido-pathos). 
Acontece que Leonardo da Vinci, em suas Profezie, 
deu à palavra sentimento toda a extensão e a perversi-
dade dessa rede. [...] – Eis o que ele escreve: Quanto 
piu si parlerà colle pelli, veste del sentimento, tanto 
piu s’acquisterá sapientia. Quanto mais se falar com 
as peles, vestiduras do sentido, mais se adquirirá sapi-
ência. Trata-se das peles quando se conjugam, diz ele, 
escrituras, le scritture, e sentido do tato, il senso del 
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tatto. (DIDI-HUBERMAN, 2012, p. 19-20, itálico da 
tradução) 

...E então começa a analisar o conto de Balzac.
“A obra-prima desconhecida” narra a estória de Nicolas Poussin, um 

jovem pintor que, recém-chegado à cidade de Paris, procura um mentor 
em François Porbus – o (ex) pintor de Henri IV –, e encontra um rabu-
gento/velho amigo do mesmo: o Mestre Frenhofer. Mestre para Porbus 
que o enxerga “por inteiro”, enquanto Poussin, na sua imaturidade e em 
seu rompante de gente jovem, enxerga-o “em partes”, um fracassado. 
Mas aos poucos essa (primeira) impressão do jovem se modifica a tal 
ponto de dar tudo, até mesmo a sua (mais que) amada Gillete para posar 
nua e com isso poder (entre)ver “A obra-prima desconhecida” do velho 
Frenhofer. Gillete “encarna” a modelo ideal e posa para que seja “aca-
bada” a “obra inacabada” do Mestre Frenhofer, pintura havia muitos 
anos iniciada, mas nunca satisfazendo a perfeição desejada pelo velho 
pintor, apenas por “um pezinho delicioso” que se pode enxergar. Então 
descobre-se que foi construída uma “muralha de pintura” por sobre a 
imagem “desencarnada”.

Perfazer a pintura, fazê-la ir até o fim. Isto pode signi-
ficar antes de tudo algo como sua implicação no ideal: 
pintura adequada à sua ideia, a seu projeto, a seu dispo-
sitivo, mesmo a seu algoritmo. Seria ali uma perfeição, 
digamos, platônica ou, diversamente, pitagórica. Hou-
ve outra, não menos mítica, desta feita ovidiana, pode-
-se dizer, e que supunha a perfeição da pintura como o 
acontecimento de sua metamorfose: como se ela fosse 
requisitada a se tornar o que representava, a se per-fazer 
em corpo. (DIDI-HUBERMAN, 2012, p. 105)

Para realizarmos uma autoanálise do meu conto “Eu, comigo e 
Deus”, podemos aproximar:

1) O “se per-fazer em corpo”, o “preenchimento da car-
caça”, a “encarnação” encontrada por Didi-Huberman no 
conto de Balzac “A obra-prima desconhecida” aos concei-
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tos que intuímos dos dois textos de Freud;
2) Ao “trânsito” entre o familiar e o não familiar do ter-
mo unheimlich, feito se ocupasse “dois lugares” ao mesmo 
tempo no conto de Hoffmann;
3) Com a paralisia no encontro com “a verdade”, com o 
inconsciente de Lady Macbeth e Rebecca, em Shakespeare 
e Ibsen. 

Mas agora sim.

A autoanálise
Penso que uma das maiores dificuldades de quem escreve é se afas-

tar o suficiente da realidade, da vida, para conseguir transformá-las em 
ficção. E a segunda maior dificuldade: ser sujeito e objeto da sua pró-
pria escrita.

Quando me propus autoanalisar “Eu, comigo e Deus” senti a para-
lisia se enraizando em meus ossos, congelando o sangue, fazendo os 
olhos estremecerem nas órbitas.

A Teoria é ferramenta poderosa que pode alavancar a Poesia, a Crí-
tica engrandecer a Ficção. Pode. Porque também pode engessar. Mas 
considerando que essa é a função essencial da Escrita Criativa em Am-
biente Acadêmico, ou seja, fornecer um manancial teórico para dar o 
salto no fazer poético, arriscarei uma autoanálise inquietante.

“Eu, comigo e Deus” faz parte de um conjunto de vinte e um contos 
intitulado Vinte e um/Veintiuno. A história da feitura desse livro daria, 
por si só, um conto estranho, ou inquietante: o convite por e-mail no 
início de 2015 para lançar um livro por uma editora espanhola, editora 
que somente conheci pessoalmente no lançamento em abril de 2016, 
em Madri.

O conto narra a história de um(a) personagem que visita o Museu 
de Freud na Maresfield Gardens, número 22. O artifício de não revelar 
o gênero do(a) personagem pela não utilização de artigos (o jovem, 
a jovem), pronomes (da/do jovem, dele, dela), concordância nominal 
[“quem escreve”, em vez de escritor(a)] está relacionado ao trânsi-
to entre os dois significados opostos do termo utilizado no estudo de 
1919 de Freud, ou seja, unheimlich, entre o familiar e o desconhecido. 
Vejamos:
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“Ela me olhou de mansinho. Passou a mão enrugada no meu rosto 
jovem. Puxou-me pelo braço”.

“Ela me deixou a sós. A sós com meus pensamentos. A sós com a 
possibilidade de ser Freud algum dia, um dia de verão londrino, sen-
tando numa espreguiçadeira, com uma jarra de limonada rósea na mesa 
ao lado”.

“[...] de jovens escritores que um dia virão aqui visitar esta mesma 
casa, atravessar o mesmo jardim e (talvez) quem sabe sentar nesta ca-
deira com seu bloco de anotações, caneta em punho e fazer surgir pala-
vras – desconexas, a princípio –, mas que em seguida irão se conectan-
do, e congruindo, e se mostrando lúcidas e coerentes. [...] O sentido que 
as aproximou do seu centro, e nada mais importava para quem escrevia, 
porque ao centro chegou”.

Outro ponto interessante nesse “trânsito” do unheimlich: “Teria ele 
vacilado?” (p. 3). A pergunta do Deus-Pai da Trindade a Freud parece 
ser o tema do conto. A dúvida. O trânsito. O ocupar dois lugares ao 
mesmo tempo e que abre espaço à encarnação.

O(A) jovem chega ao Museu de Freud e é convidado(a) a conhe-
cer o lugar onde Freud encontrou Deus. “Quem escreve” não acredita 
em Deus, mas, mesmo assim, “na dúvida”, atravessa o jardim de verão 
londrino e senta-se na espreguiçadeira, na “possibilidade de ser Freud 
algum dia”. E a “carcaça” é preenchida. A “encarnação” se realiza.

A “carcaça” pode ser preenchida pelo próprio Freud... 
“– Eu diria que ele não o traiu. As circunstâncias eram propícias para 

que desistisse: ele sabia que os amigos o abandonariam, que seria tor-
turado e morto, o que tinha a seu favor? Até hoje me pergunto: ‘O que 
tinha a seu favor?’ Um louco alemão que extermina judeus feito ele? 
Que por isso precisou fugir para a Inglaterra? Um câncer na boca que 
o impediria de falar? Um futuro mais que incerto, com dissidências en-
tre os seus seguidores, julgamentos cretinos dos seus estudiosos? Não, 
não, ele não o traiu. Ele permaneceu coeso, coerente, com toda a sua 
humanidade, continuou escrevendo e fumando o seu charuto, e vivendo 
o restante da vida que ainda possuía.”

...que por sua vez já havia preenchido “quem escreve”.
“Fiquei assim, sem palavras, meu corpo, sem movimento, porque 

estive eu, comigo e Deus durante a tarde inteira e não senti a tarde 
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passar. Como se o passado, o presente e o futuro houvessem se fundido 
em um tempo só, e como se os personagens tivessem preenchido meu 
corpo, ao mesmo tempo.”

Além da paralisação encontrada por Freud em “O inquietante” e “Os 
arruinados pelo êxito” em Natanael, Lady Macbeth e Rebecca na desco-
berta da “verdade”, além do “se per-fazer em corpo”, o “preenchimento 
da carcaça”, a “encarnação” encontrada por Didi-Huberman no conto 
de Balzac, descubro em “Eu, comigo e Deus” a mesma estrutura usada 
pelo filólogo judeu alemão Erich Auerbach (1892-1957) em Mimesis: a 
representação da realidade na literatura ocidental (1946).

Exilado pela perseguição nazista durante a Segunda Grande Guerra 
Mundial, Auerbach escreve em Istambul, Turquia, a sua bíblia. Escreve 
sem dispor de variedade de bibliografia, confiando em sua memória 
prodigiosa. Ao se apropriar do conceito de “figura” dos Primeiros Pa-
dres da Igreja Católica, entre eles, São Paulo, conceito que consiste em, 
para angariar mais fiéis entre os judeus, pagãos, gentios, os Primeiros 
Padres tentaram ligar figuras do Antigo Testamento, tais como, Elias, 
Moisés, Davi, Josué, com a “Figura” do Cristo no Novo Testamento, 
aqueles prefigurando a vinda do Messias, Messias que será o preenchi-
mento perfeito do que fora anunciado pelos profetas, Auerbach aplica 
o conceito de “figura” ao tentar ligar textos de Homero, passando por 
Rabelais, Balzac... até chegar a Virginia Woolf com a narrativa e/ou o 
romance moderno. 

A interpretação figural estabelece uma conexão entre 
dois acontecimentos ou duas pessoas, em que o primei-
ro significa não apenas a si mesmo, mas também ao 
segundo, enquanto o segundo abrange ou preenche o 
primeiro. Os dois polos da figura estão separados no 
tempo, mas ambos, sendo acontecimentos ou figuras 
reais, estão dentro do tempo, dentro da corrente da vida 
histórica. Só a compreensão das duas pessoas ou dos 
acontecimentos é um ato espiritual, mas este ato espi-
ritual lida com acontecimentos concretos, sejam estes 
passados, presentes ou futuros, e não com conceitos ou 
abstrações; estes últimos são secundários, já que pro-
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messa e preenchimento são acontecimentos históricos 
reais que ou já aconteceram na encarnação do Verbo, 
ou ainda acontecerão na segunda vinda. (Auerbach, 
[1938 in] 1997, p. 46)

A dúvida permanece. A encarnação se realizou. O homem de areia 
em Coppelius, em Coppola. A verdade vindo à tona em Lady Macbeth, 
em Rebecca, ultrapassando a “muralha de pintura” do Mestre Frenho-
fer, revelando-se em “quem escreve” esta análise marginal – à margem 
de si e ao mesmo tempo ao “centro” –, esta autoanálise inquietante que 
em mim atravessou, que em mim se transfigurou, o conhecimento “em 
parte” do que veremos “face a face” segundo a I Carta de São Paulo aos 
Coríntios (13, 1-12). 

“Ao me lembrar disso tudo, hoje, eu, com meus filhos e netos, sinto 
como se o tempo não houvesse passado, ou como se houvesse passado 
tão rápido que estivesse próxima a hora do reencontro com os perso-
nagens, no mesmo jardim inglês, naquelas espreguiçadeiras brancas”.
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MEUS AMIGOS, DE EMMANUEL BOVE: 
UMA LEITURA CRIATIVA83

5 de novembro de 2018, em dois voos de Recife para Porto Alegre

A lista

Um personagem sem nome acorda em um quarto de pensão. Olha ao 
redor e começa a enumerar o que vê, o que sente. O que ouve.

Quando acordo, minha boca está aberta. Meus dentes 
estão sujos: escová-los à noite seria melhor, mas 
nunca tenho coragem. Lágrimas secaram nos cantos 
de minhas pálpebras. Meus ombros não doem mais. 
Cabelos hirsutos cobrem minha testa. Com meus dedos 
abertos afasto-os para trás. É inútil: como as páginas de 
um livro novo, rebelam-se e voltam a cair sobre meus 
olhos.84

Assim se inicia Meus amigos, o primeiro romance do escritor fran-
cês nascido em Paris, Emmanuel Bove. Notamos no autor o que tenta-
remos explorar neste breve estudo: diversas técnicas encontradas em 
inúmeros escritores na disciplina Teorias da Criação Ficcional.

83 Artigo final da disciplina Teorias da Criação Ficcional, ministrada pelo prof. 
dr. Amilcar Bettega, no Programa de Pós-Graduação em Letras – Escrita Cri-
ativa – da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS), 
2018.2.
84 BOVE, Emmanuel. Meus amigos. Tradução: Maria João Barrento. São Paulo: 
Companhia das Letras, 1987, p. 5.
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O próprio ato de sentar-se para autoanalisar o processo de criação 
faz o escritor criar listas:

1) Acordar bem cedo;
2) Meditar;
3) Tomar um café leve;
4) Sentar diante do computador para digitar ou em uma 
poltrona confortável com caderno e caneta para escrever 
em letra de forma;
5) Começar a escrever, sem tempo fixo para terminar, mas 
por cerca de duas horas.

Esse é o meu processo criativo. Todos os dias. De domingo a do-
mingo, inclusive nos feriados. Nas viagens, aproveito o tempo de voo, 
e, se faço turismo, prefiro ir para museus e preencher meu caderno com 
listas de obras, datas e artistas. Observar a cidade, as folhas verdes nas 
árvores, o céu azul, as nuvens brancas. Devanear.

O teto está manchado de umidade: fica tão próximo do 
telhado. Aqui e ali, venta sob o papel de parede. Meus 
móveis parecem os dos belchior, nas calçadas. O cano 
de meu pequeno aquecedor está enfaixado com um 
trapo, como um joelho. No alto da janela um estore já 
sem serventia pende de lado.85

  Encontramos essa mesma tentativa de enumeração do processo 
criativo no semiólogo, escritor, professor da Universidade de Bolonha, 
Itália, Umberto Eco (1932-2016). Em Confissões de um jovem roman-
cista, Eco narra como a escrita ficcional entrou em sua vida.  

Comecei a escrever romances na infância. A primeira 
coisa que inventava era o título, geralmente inspirado 
nos livros de aventura da época, muito semelhantes aos 
Piratas do Caribe. Depois eu fazia todas as ilustrações e 
só então começava a escrever o primeiro capítulo. Mas, 
como sempre escrevi em letra de forma, imitando os 
livros impressos, ficava exausto depois de umas poucas 

85 BOVE, Emmanuel. Op. cit., p. 6-7.
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páginas e desistia. Cada uma das minhas obras era, 
assim, uma obra-prima incompleta, como a Sinfonia 
inacabada de Schubert.86

Em Romancista como vocação, o escritor japonês, autor, entre ou-
tros, da trilogia 1Q84, Haruki Murakami, discorre sobre a originalidade 
a partir dos Beatles e dos músicos de jazz. Apresenta uma ideia (parti-
cular, dele, insiste) do que recomenda para um artista ser original.

É apenas opinião minha, mas, para um determinado 
artista ser considerado original, ele precisa preencher 
os seguintes requisitos básicos:
1. Possuir um estilo próprio que seja visivelmente 
diferente do de outros criadores (pode ser som, estilo de 
escrever, forma ou cor). Só de vê-lo (ouvi-lo) um pouco, 
deve se reconhecer (quase que) instantaneamente que 
se trata de uma expressão sua.
2.  Conseguir renovar o seu estilo por conta própria. O 
estilo precisa se desenvolver com o tempo. Não pode 
se manter no mesmo lugar sempre. E deve possuir uma 
força de reinvenção espontânea.
3.  Com o tempo esse estilo próprio precisa se tornar um 
padrão a ser absorvido pela mente das pessoas e deve 
ser incorporado como parte do critério de avaliação de 
valores. Ou precisa se tornar uma fonte de citação para 
os futuros artistas.87

 Sinto a proximidade do pensamento de Murakami quando acredito 
que a Teoria Literária e outras áreas de conhecimento, a leitura dos 
clássicos da Literatura e o contato com outras áreas de arte alimentam 
e renovam o meu fazer ficcional, a minha escrita poética ou mesmo a 
86 ECO, Umberto. Escrever da esquerda para a direita. In Confissões de um jo-
vem romancista. Tradução: Clóvis Marques. 1ª ed. Rio de Janeiro: Record, 2018, 
p. 7-8, itálico da edição. 
87 MURAKAMI, Haruki. IV. Sobre originalidade. In Romancista como vocação. 
Tradução do japonês: Eunice Suenaga. Lisboa, Alfaguara, 2017, p. 52-53. 
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teórica. Sinto que não engesso, feito amigos me alertaram quando entrei 
para a academia (“Patricia, a teoria irá lhe engessar a escrita ficcional”). 
Ao contrário, nutro-me da teoria dos outros, que entra em minhas veias, 
incorporo e esqueço, como instruía o escultor francês Auguste Rodin 
para os discípulos no ateliê.

O narrador de Bove descreveu o início do dia – como no Gênesis, a 
criação do mundo. E mesmo “não achando que era bom”, ele nos apre-
senta a sua realidade e a sua personalidade por intermédio dos objetos 
e dos vizinhos. Nomeia os quase amigos Lucie Dunois, Henri Billard... 
e lá para a página 38, pela primeira vez, o próprio nome: Victor Bâton.

O mantra

Como se fosse um mantra, Bove realiza o que o escritor e professor 
da PUCRS Luiz Antonio de Assis Brasil chama de refrão e o que Mu-
rakami havia nos sinalizado na música: a repetição de uma frase (às ve-
zes com pequenas alterações) tensionando a narrativa e lhe empregando 
uma forma circular.

Na ponta dos pés, a mão contra o vidro para não perder 
o equilíbrio, olhei, por cima de uma cortina vermelha, 
o interior do café Jacob.

Billard não estava lá.

[...]

Enfim, encontrei-me diante do bar. Depois de ter 
acendido um cigarro, observei o interior da taberna.

Billard não estava lá.

[...]

Um minuto depois, afastei-me, completamente abatido. 
Em vez de reagir, procurei prolongar minha tristeza. 
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Fechei-me em mim mesmo, fazendo-me menor, mais 
miserável do que sou. Encontrava assim um consolo 
para minhas misérias.

Billard não viera.88

O mantra sendo repetido pelo escritor quando, pacientemente, dia 
após dia, senta-se “diante do computador para digitar, ou em uma pol-
trona confortável com caderno e caneta para escrever em letra de for-
ma”, e escava as camadas arqueológicas da própria escrita.

Eu me considero bastante paciente para esse tipo 
de ofício, mas às vezes fico exausto. Entretanto, ao 
produzir dia após dia, com cuidado e paciência, como 
um pedreiro empilha tijolos um por um, chega um 
momento em que penso “Sim, sou mesmo um escritor!”. 
E consigo aceitar essa sensação como uma coisa boa, 
um motivo para comemorar. O lema dos alcoólicos 
anônimos dos Estados Unidos é “um dia de cada vez”, 
e é dessa forma que eu trabalho. Preciso receber os dias 
que chegam, um de cada vez, de forma constante, e 
deixá-los ir embora, sem quebrar o ritmo. Ao escrever 
com persistência e de forma contínua, acontece algo 
dentro de mim. Mas isso leva certo tempo. Você precisa 
aguardar com paciência. Um dia será sempre um dia. 
Não podemos viver dois ou três dias de uma só vez.89

Mantra, dia após dia, que coaduna com o processo criativo do escri-
tor turco, Prêmio Nobel de Literatura em 2007, Orhan Pamuk, em “O 
autor implícito”, de A maleta do meu pai.

Para ser feliz, preciso da minha dose diária de litera-
tura.
[...]

88 BOVE, Emmanuel. Op. cit., p. 42-44, colchetes e sublinhados nossos.
89 MURAKAMI, Haruki. VII. Um ato infinitamente individual e físico. In Op. 
cit., p. 95, itálico da edição.
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Mas por favor não me entendam mal: um escritor tão 
dependente da literatura como eu nunca poderia ser o 
tipo de pessoa superficial que encontra a felicidade na 
beleza dos livros que já escreveu, nem fica se congratu-
lando por já ter escrito certo número de livros ou pelo 
sucesso de cada um. A literatura não permite a um es-
critor como esse fazer de conta que salvou o mundo; 
no máximo, ela lhe dá a oportunidade de salvar um dia 
de cada vez. E todos os dias são difíceis. Os dias são 
difíceis quando você não escreve. São difíceis quan-
do não consegue escrever nada. O segredo é encontrar 
esperança suficiente para chegar ao fim do dia e, se o 
livro ou o trecho que está lendo for bom, encontrar nele 
alguma alegria, e felicidade, ainda que só por um dia.90 

Pretérito imperfeito e presente do indicativo

Chegando ao final da escrita deste breve estudo, gostaria de aproxi-
mar o texto de Emmanuel Bove, Meus amigos, do texto do escritor da 
Guatemala Eduardo Halfon, O anjo literário, sob as lentes de duas con-
jugações verbais e suas respectivas funções: o pretérito imperfeito na-
quele para narrar sonhos, possibilidades, e o presente do indicativo neste 
para aproximar o leitor de uma realidade escrita em forma de ficção.

Victor Bâton deseja ser rico. E no seu devaneio, mais uma vez, enu-
mera o que, para ele, simboliza essa riqueza.

Ah! Como eu queria ser rico!

A gola de meu sobretudo provocaria admiração, 
principalmente nos subúrbios. Meu paletó seria aberto. 
Uma corrente de ouro atravessaria o colete; uma corrente 
de prata uniria meu porta-níqueis ao meu suspensório. 
Minha carteira ficaria no bolso de trás, como a dos 

90 PAMUK, Orhan. O autor implícito. In A maleta do meu pai. Tradução: Sérgio 
Flaksman. São Paulo: Companhia das Letras, 2007, p. 74-75, colchetes nossos.
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americanos. Um relógio de pulso me obrigaria a fazer 
um gesto elegante para olhar a hora. Colocaria as mãos 
nos bolsos do paletó, os polegares para fora, e não, 
como os novos-ricos, nas cavas do colete.91

Enquanto isso, Halfon narra como o garoto Hermann Hesse – o mes-
mo Hesse de O lobo da estepe e O jogo das contas de vidro, o mesmo 
Hermann místico que acredita em duendes e criaturas misteriosas – des-
cobre o seu desejo de escrita, a sua vocação de escritor.  

Atira para uma esquina os seus sapatos e as meias. 
De um trago, bebe metade do leite que a mãe lhe 
serviu. Consegue vê-lo através da janela, acinzentado, 
impaciente, à sua espera. Os seus cadernos de grego 
estão abertos sobre a mesa da cozinha. Caneta e 
tinteiro. Uma folha em branco para exercitar a escrita 
e declinação das novas palavras. Ansioso, não ouve 
as advertências da mãe, não lhe importam. Quer ir 
embora. Um tênue bigode branco é já o único resíduo 
do leite. Escuta com felicidade os passos ligeiros da 
mãe a afastar-se, a afastar-se mais subindo as escadas. 
Agora, pensa. Agora. Salta do banquinho, empurra a 
porta de madeira e, perseguindo um duende cinzento, 
sai na direção dos arrabaldes.92

Hermann sai livre para o mundo, comete peraltices de todo ser li-
bertário e é preso pelo pai, em castigo, no sótão. Mas o fim ainda não 
chegou. Ao menos o final do encontro com um livro, e com o desejo da 
escrita pela primeira vez.

Abre-o. Na primeira página, em forma de lâmina, vê 
o retrato de um bucaneiro com um gancho, com uma 

91 BOVE, Emmanuel. Op. cit., p. 20, sublinhados nossos.
92 HALFON, Eduardo. 1. A magia fazia falta. In O anjo literário. Tradução: Sofia 
Castro Rodrigues e Virgílio Tenreiro Viseu. Revisão: Margarida Ferra. 1ª ed. 
Lisboa: Cavalo de Ferro, 2008, p. 11.
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perna de pau e uma sombria pala sobre o olho esquerdo. 
Começa a ler as peripécias, os delitos e os sofrimentos 
de um bandoleiro alemão. As suas aventuras. Os 
seus furtos e as suas condenações. Vira as páginas 
com irreprimível ansiedade, até que, algumas horas 
mais tarde, regressa ao início e começa a ler tudo de 
novo. Está encantado. Pela primeira vez na sua vida, 
uma narrativa inspirou-lhe um profundo e prazenteiro 
sossego. Através do pirata, entende-se a si mesmo. E 
tudo, pensa Hermann, apenas com a palavra escrita.

Reconhecendo uma paixão até então oculta, julga ouvir 
um risinho diabólico no telhado.93

Chegamos ao final da parte teórica da disciplina Teorias da Cria-
ção Ficcional. Na segunda parte das aulas, apresentamos um exercí-
cio prático sugerido pelo professor Bettega e compartilhado com os 
colegas, nesse amalgamento de diversas áreas de conhecimento, nessa 
provocação a partir de inúmeras áreas de arte, para, como dizia Ariano 
Suassuna, quando a ave de rapina da inspiração criadora descer do sol, 
estarmos prontos para escrever uma obra de arte.

Com vocês, o exercício da décima segunda aula: escrever um texto 
(não importa o gênero) a partir do título “Um homem lê”.

Um homem lê

Ele, na fila do segundo turno, lendo Meus amigos, de Emmanuel 
Bove.94 Lendo para o tempo passar, para os portões do colégio eleitoral 
abrirem e depositar o seu voto incerto.

Incerto estava por causa dos filhos. Havia votado nulo no primeiro 
turno, mas agora precisava se posicionar, precisava escolher pela direi-
ta, pela esquerda, ele que sempre preferia o centro. 

Lendo Meus amigos, investiga quem foi o autor e descobre no Goo-
gle que Bove foi um escritor francês nascido em Paris, filho de um pai 
93 HALFON, Eduardo. Op. cit., p. 25.
94 BOVE, Emmanuel. Op. cit.. 
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russo e de uma mãe de Luxemburgo. Aos 14 anos – 14 anos! – resolve 
ser romancista. Estranha comparação o homem que lê faz: Umberto Eco, 
em Confissões de um jovem romancista,95 afirma-se jovem no caminho 
literário – apesar dos quase 77 anos –, por ter publicado até então apenas 
cinco romances. Bove escreve vinte e dois até a morte aos 47 anos.

A fila aumenta no colégio eleitoral. Como havia chegado muito cedo, 
será um dos primeiros a entrar. Pensa nos pedidos da filha do meio – fe-
minista, engajada –, do filho caçula – músico, concorda com a irmã. O 
filho mais velho é o mais neutro, mas os três são muito amigos, o primo-
gênito apoia os irmãos.

O homem que lê procura no primeiro romance de Bove alguma 
resposta para as próprias angústias, e descobre a descrição minuciosa 
dos objetos; os verbos no pretérito imperfeito para contar os sonhos, 
as possibilidades; os espelhos refletidos um no outro gerando o senti-
mento de infinito. 

O livro narra a história de Victor, pobre homem ferido na guerra, 
aposentado por invalidez. Vive em uma pensão onde é desprezado por 
todos, e o sonho maior é ser amado, ter um amigo. Descreve os encon-
tros e os desencontros como descreve os objetos, e presenteia quem lê 
com imagens altamente poéticas:  

Então as moscas traçam no assoalho mil linhas retas.96 
Tudo o que observava distraía apenas meus olhos. Em meu cérebro 

havia Billard.97

O ar que respirei refrescava-me os pulmões como menta.98 
O bonde se foi, levando as cabeças que eu não conheço e meu lugar 

vazio.99 
As oportunidades vêm e vão, fugidias como seus amigos inexisten-

tes. Victor se duplica no homem que lê, feito Borges se duplica em 
“Borges e eu”100 quando afirma que não sabe qual dos dois, o Borges-in-
terno ou o Borges-escritor-renomado, escreve “esta página”. O homem 

95 ECO, Umberto. Op. cit.. 
96 BOVE, Emmanuel. Op. cit., p. 6, itálicos nossos. 
97 BOVE, Emmanuel. Op. cit., p. 42, itálicos nossos. 
98 BOVE, Emmanuel. Op. cit., p. 66, itálicos nossos. 
99 BOVE, Emmanuel. Op. cit., p. 135, itálicos nossos. 
100 BORGES, Jorge Luis. Borges e eu. In Obras completas. Volume II. 1952-
1972. São Paulo: Globo, 1999, p. 206.  
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que lê lembra de Joyce Carol Oates101 e a constatação de que com “a 
outra” não acontece nada. A outra que muito bem poderia ser a “Tercei-
ra” de Anna Akhmátova quando esta diz:

Eu, como um rio, 
fui desviada por estes duros tempos.
Deram-me uma vida interina. E ela pôs-se a fluir
num curso diferente, passando pela minha outra 
vida,
e eu já não reconhecia mais minhas próprias mar-
gens.
Oh, quantos espetáculos perdi,
quantas vezes o pano ergueu-se e caiu sem mim. 
Quantos de meus amigos
nunca encontrei uma só vez em toda a minha vida,
e quantas paisagens de cidades
poderiam ter-me arrancado lágrimas dos olhos;
mas só conheço uma cidade neste mundo
embora nela fosse capaz de achar meu caminho até 
dormindo [...].102

Uma jornalista chega com a equipe de filmagem e espera os portões 
abrirem para entrevistar o primeiro eleitor. Ainda bem que não sou eu, 
pensa o homem que lê continuando o livro que está quase no final, está 
quase adentrando os portões, a sala, a urna eletrônica, e Susan Sontag 
lhe sussurra nos ouvidos, em “Isolamento”, que só “existe uma pessoa 
aqui. Isso é mais assustador. Mais solitário. Liberador.”103

101 OATES, Joyce Carol. “JCO” e eu (segundo Borges). In A fé de um escritor. 
Vida, Técnica, Arte. Tradução: Maria João Lourenço. Lisboa: Casa das Letras, 
2008, p. 157-159.  
102 AKHMÁTOVA, Anna. Antologia poética. Seleção tradução, apresentação e 
notas: Lauro Machado Coelho. Porto Alegre, RS: L&PM, 2009, p. 125-126, col-
chetes nossos.
103 SONTAG, Susan. Isolamento. In Questão de ênfase. Ensaios. Tradução: 
Rubens Figueiredo. São Paulo: Companhia das Letras, 2005, p. 330-334.  
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Ele pensa em Sontag, em Borges, Oates, Akhmátova, e é a mão de 
todos que decide com ele agora, que digita os números do candidato 
agora, apesar de pouco acreditar, apesar de se arriscar a ser perseguido 
e terminar os dias em um quarto de hotel barato, feito o personagem de 
Bove, tão parecido consigo mesmo, tão em busca de alguém que o pro-
teja e aos seus filhos, que não o abandone feito a mulher com o melhor 
amigo, que o faça sentar diante do computador, às 06h20 da manhã do 
dia seguinte, o gosto amargo ainda na boca, e escrever esta história que 
você está lendo agora.       
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ESTUDOS EM ESCRITA CRIATIVA 2018

Em agosto de 2016, por sentir a necessidade de compartilhar o que 
apreendia na Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul – 
PUCRS, em Porto Alegre, iniciamos, as escritoras e poetisas Bernadete 
Bruto (PE), Elba Lins (PB/PE) e eu, um grupo de Estudos em Escrita 
Criativa, em Recife. Eram encontros quinzenais que, na continuidade, 
passaram a ser mensais. Nos encontros conversávamos sobre os teóri-
cos estudados por mim na PUCRS, fazíamos conexões com ficcionis-
tas, poetas e outras áreas de conhecimento além da teoria da literatura, 
tais como psicanálise, filosofia, física, sociologia, história e outras artes, 
como cinema, fotografia, teatro, artes plásticas, música.

O grupo foi crescendo com as escritoras Luisa Bérard (AL/PE) e Ta-
lita Bruto (PE) em abril de 2017. Em conversas com colegas da PUCRS, 
percebemos a necessidade de divulgar nossos trabalhos em espaços ex-
tra-acadêmicos e por outras cidades do Brasil. Levamos o projeto à Bie-
nal Internacional do Livro de Pernambuco, na figura de Rogério Roba-
linho, e à PUCRS, representada pelos profs. drs. Luiz Antonio de Assis 
Brasil, Cláudia Brescancini e Maria Eunice Moreira, que nos apoiaram. 
E assim nasceu, em outubro de 2017, o I Seminário Nacional em Escrita 
Criativa de Pernambuco na XI edição da Bienal, com a presença de es-
critores gaúchos e pernambucanos.   

A boa receptividade no I Seminário nos incentivou a ampliar o pro-
jeto e propor à Livraria Cultura o grupo de Estudos em Recife e Porto 
Alegre. A ideia inicial seria termos oito encontros mensais e temáticos 
– o tempo, o mito, a viagem, a música, o amor, o sonho, a imagem, o 
fogo. Os temas foram intuídos tanto dos textos canônicos quanto dos 
contemporâneos da literatura ocidental. Utilizando o mesmo formato 
do grupo original – dividir o encontro em uma parte teórica e outra prá-
tica –, acrescentamos um momento de conversa com os escritores lo-
cais, o que atenderia à necessidade de divulgar os trabalhos dos colegas 
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da PUCRS em espaços extra-acadêmicos. Por intermédio da parceria 
com a União Brasileira de Escritores de Pernambuco, representada pelo 
presidente e escritor Alexandre Santos, nós o convidamos para os oito 
encontros, além de mais sete escritores locais – Flávia Suassuna, Fátima 
Quintas, Jacques Ribemboim, Ana Maria César, Adriano Portela, Maria 
do Carmo Nino e Lourival Holanda; em Porto Alegre, com a parceria 
da PUCRS, convidamos, para os sete  encontros, quatorze colegas que 
fazem mestrado ou doutorado em Escrita Criativa – Júlia Dantas, Gui-
lherme Azambuja, Débora Ferraz, Tiago Germano, Alexandra Lopes da 
Cunha, Gustavo Melo Czekster, Annie Müller, Luís Roberto Amabile, 
Gisela Rodriguez, Fred Linardi, María Elena Morán, Daniel Gruber, 
Andrezza Postay e Camilo Mattar (caso único da Teoria da Literatura, 
mas grande poeta).  

É com imensa alegria que compartilho a parte teórica dos nossos 
oito encontros dos Estudos em Escrita Criativa, 2018.



105

O TEMPO
Março, 2018

https://www.youtube.com/watch?v=1yq6X3J91jI

Iniciamos os nossos Estudos em Escrita Criativa, 2018, com a ques-
tão do tempo. Ele nos permeia em todas as situações da vida e, por 
consequência, na transmutação em arte.

Sabemos da nossa limitação na vida, e com a vida vem a morte – 
a nossa única e grande certeza. Por isso, como superar o inexorável? 
Através da arte e, no nosso caso, da ficção, da poesia. 

Podemos começar com o filósofo, teólogo e bispo de Hipona, Santo 
Agostinho (354-430). Nascido em Tagaste, pequena cidade da Numí-
dia, atual Argélia, aos 43 anos Agostinho investiga a origem do tempo, 
a separação do eterno, no instante da criação.

Os vossos anos não vão nem vêm. Porém, os nossos 
vão e vêm, para que todos venham. Todos os vossos 
anos estão conjuntamente parados, porque estão fixos, 
nem os anos que chegam expulsam os que vão, porque 
estes não passam. Quanto aos nossos anos, só poderão 
existir todos quando já todos não existirem. Os vossos 
anos são como um só dia, e o vosso dia não se repete 
de modo que possa chamar-se cotidiano, mas é um 
perpétuo hoje, porque este vosso hoje não se afasta 
do amanhã, nem sucede ao ontem. O vosso hoje é a 
eternidade. Por isso gerastes coeterno vosso Filho a 
quem dissestes: “Eu hoje te gerei.”104

104 AGOSTINHO, Santo. Confissões. Tradução: L. Oliveira e A. Ambrósio de 
Pina. 2. ed. Petrópolis, RJ: Vozes, (397 in) 2013 – (Vozes de Bolso), livro XI, p. 
274, itálico da edição.
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Agostinho afirma que o tempo não existia antes que fosse proferida 
a palavra inaugural. Mas descobriremos que o tempo é todo presente, 
sem futuro, sem passado, tal qual encontramos na abertura de um dos 
livros fundamentais para quem deseja bem escrever.

“No princípio, Deus criou os Céus e a Terra. A Terra estava informe 
e vazia; as trevas cobriam o abismo e o Espírito de Deus pairava sobre 
as águas.”105 

Ou feito encontramos em outro dos inúmeros livros do livro mais 
lido de todos os tempos.

Para tudo há um tempo, para cada coisa há um momen-
to debaixo dos céus:
tempo para nascer,
e tempo para morrer;
tempo para plantar,
e tempo para arrancar
o que foi plantado;
tempo para matar,
e tempo para sarar;
tempo para demolir,
e tempo para construir;
tempo para chorar,
e tempo para rir;
tempo para gemer,
e tempo para dançar;
tempo para atirar pedras,
e tempo para ajuntá-las;
tempo para dar abraços,
e tempo para apartar-se.
Tempo para procurar,
e tempo para perder;
tempo para guardar,
e tempo para jogar fora;
tempo para rasgar,
e tempo para costurar;

105 Gênesis 1, 1-2.
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tempo para calar,
e tempo para falar;
tempo para amar,
e tempo para odiar;
tempo para a guerra,
e tempo para a paz.106

No livro XI de suas Confissões, Agostinho profere a grande pergunta:

Que é, pois, o tempo? Quem poderá explicá-lo clara e 
brevemente? Quem poderá apreendê-lo, mesmo só com 
o pensamento, para depois nos traduzir por palavras o 
seu conceito? [...] Se ninguém me perguntar, eu sei; se 
quiser explicá-lo a quem me fizer a pergunta, já não sei. 
Porém, atrevo-me a declarar, sem receio de contestação, 
que, se nada sobrevivesse, não haveria tempo futuro, e, 
se agora nada houvesse, não existia o tempo presente.107

Agostinho intui que o passado não existe mais, o futuro ainda não 
existe. Apenas existe o presente do presente, que é inundado, ao mesmo 
tempo, pelas lembranças inscritas na memória do presente do passado, 
e pela antecipação da expectativa do presente do futuro, na alma disten-
dida da percepção. É o triplo presente agostiniano.

Utilizamos o triplo presente agostiniano quando investigamos o con-
siderado único romance do escritor, poeta, crítico de arte, dramatur-
go irlandês, nascido em Dublin, Oscar Fingal O’Flahertie Wills Wilde 
(1854-1900): O retrato de Dorian Gray (1890-1891).

Em O retrato, Wilde narra a história de um belo rico jovem londrino 
que, ao ser pintado por Basil Hallward, e influenciado hedonicamente 
por Lorde Henry, deseja permanecer belo e jovem para sempre. 

− Tenho ciúme de tudo cuja beleza não morre. Tenho 
ciúme do meu retrato que você pintou. Por que ele deve 

106 Eclesiastes. In Bíblia sagrada. 142ª edição. Revisada por frei João José Pedrei-
ra de Castro. São Paulo: Ave-Maria, Capítulo 3, Versículo 1-8, p. 818.
107 AGOSTINHO, Santo. Op. cit., p. 274.
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manter o que eu terei de perder? Cada momento que 
passa subtrai algo de mim e dá algo para ele. Ah, se 
simplesmente fosse o contrário! Se o quadro pudesse 
mudar, e eu permanecer para sempre como sou hoje! 
Por que você o pintou? O quadro vai zombar de mim 
algum dia – zombar terrivelmente de mim!108 

Na dissertação de mestrado em Teoria da Literatura, “O retrato de 
Dorian Gray, de Oscar Wilde: um romance indicial, agostiniano e pre-
figural” (2015), levantamos, como um dos três pilares, a eternidade de 
Dorian pós-pacto e o tempo inscrito na narrativa do quadro que recebe 
todos os seus erros e seu envelhecimento.

A dissertação tem como pilares 1) a indicialidade do quadro em re-
lação à Dorian – o que veremos em outro momento dos nossos Estudos, 
2) o tempo e o eterno agostiniano e 3) o conceito de figura de Erich 
Auerbach relacionando O retrato de Dorian Gray com a longa carta 
posterior de Wilde na prisão que foi De Profundis.

Mas vamos por partes.
Durante a Segunda Guerra Mundial, no exílio por ser judeu, em Is-

tambul, Turquia, contando com uma exígua literatura – o que demons-
tra uma memória vigorosa –, o estudioso de literatura comparada, crí-
tico de literatura, filólogo alemão, nascido em Berlim, Erich Auerbach 
(1892-1957) escreve a sua bíblia: Mimesis: a representação da realidade 
na literatura ocidental (publicado em 1946). 

Tomando emprestado o conceito dos Primeiros Padres Cristãos 
para angariar mais fiéis entre os judeus, ateus, gentios, conceito que 
consistia em ligar figuras do Antigo Testamento, tais como Elias, Davi, 
Josué, Moisés, à figura do Cristo no Novo Testamento, os profetas pre-
figurando o que a figura do Cristo preencheria plenamente, Auerbach 
tenta ligar textos desde Homero, passando por Cervantes, Montaigne, 
Balzac, até chegarmos a Virginia Woolf, um texto apontando para o 
outro, um texto prefigurando o outro, até o preenchimento total com o 
romance moderno.   

108 WILDE, Oscar. O retrato de Dorian Gray. Organização: Nicholas Frankel. 
Tradução: Jorio Dauster. Ed. anotada e não censurada. São Paulo: Globo, (1890 
in) 2013. – (Biblioteca Azul), p. 117.
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O trabalho interpretativo mais impressionante desta es-
pécie ocorreu nos primeiros séculos do Cristianismo, 
como consequência da missão entre pagãos, e foi rea-
lizado por Paulo e pelos Pais da Igreja; eles reinterpre-
taram toda a tradição judaica numa série de figuras a 
prognosticar a aparição de Cristo, e indicaram ao Im-
pério Romano o seu lugar dentro do plano divino da 
salvação. Portanto, enquanto, por um lado, a realida-
de do Velho Testamento aparece como verdade plena, 
com pretensões à hegemonia, estas mesmas pretensões 
obrigam-na a uma constante modificação interpretativa 
do seu próprio conteúdo; este sofre durante milênios 
um desenvolvimento constante e ativo com a vida do 
homem na Europa.109

Na nossa dissertação, analisamos a relação entre o único romance 
de Wilde (O retrato de Dorian Gray) e a carta escrita na prisão (De 
Profundis), como se o primeiro houvesse prefigurado o preenchimento 
total no texto posterior. Wilde foi acusado de sodomia pelo pai de seu 
amante, o jovem vinte anos mais moço Lorde Alfred Douglas, e teve 
trechos de O retrato usados como material de acusação no julgamento 
que levou Oscar Fingal O’Flahertie Wills Wilde a dois anos de prisão 
com trabalhos forçados por homossexualidade. 

Na longa carta endereçada ao ex-amante, De Profundis, Wilde ana-
lisa no presente do presente da percepção o preenchimento total do que 
foi antecipado na prefiguração do presente do passado de O retrato de 
Dorian Gray. 

A canção onde Isaías diz: “Desprezado e rejeitado pe-
los homens, Ele é um homem que sofre e conhece a dor 
e diante dele nós como que ocultamos nossos rostos”, 
parecera-lhe pressupor a si mesmo. Nela a profecia se 
havia cumprido. Não devemos temer essa frase, pois, 
assim como cada obra de arte é a realização de uma 
profecia, a transformação de uma ideia em imagem, as-

109 AUERBACH, Erich. Mimesis: a representação da realidade na literatura oci-
dental. Vários tradutores. São Paulo: Perspectiva, (1946 in) 2011, p. 13.
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sim também cada ser humano deveria ser a realização 
de uma profecia, a concretização de um ideal, seja na 
mente de Deus ou do Homem. [...] não é a verdade na 
arte “aquilo em que o exterior é a expressão do interior, 
a alma é feita carne e o corpo, instinto dotado de espíri-
to, através do qual a forma é revelada?”110

[...] 

Certamente nenhum outro homem terá caído tanto, de 
forma tão ignóbil e através de métodos tão ignóbeis 
quanto eu caí. Em algum lugar de o Retrato de Dorian 
Gray afirmei que “quando se trata de escolher seus ini-
migos, nenhum homem pode ter demasiado cuidado”. 
Mal poderia imaginar que seria um pária quem iria fa-
zer de mim mesmo um pária.111

Nos nossos Estudos em Escrita Criativa, relacionamos o tempo e o 
eterno de Agostinho de Hipona e o conceito de figura de Erich Auer-
bach quando afirmamos que somente o presente existe, ou o tempo é o 
presente.

No documentário brasileiro Quanto tempo o tempo tem (2017),112 
cientistas, escritores, filósofos e religiosos afirmam que, na velocidade 
da tecnologia, o espaço desaparece, o tempo torna-se instantâneo, a fe-
licidade é um segundo.

No documentário, encontramos o filósofo e escritor francês André 
Comte-Sponville e o presente é o tempo mesmo; o filósofo e escritor 

110 WILDE, Oscar. De Profundis. Tradução: Júlia Tettamanzy e Maria Angela 
Saldanha Vieira de Aguiar. Porto Alegre, RS: L&PM, (1897 in) 2006, p. 103.
111 WILDE, Oscar. Op. cit., (1897 in) 2006, p. 119, itálico da edição.
112 Quanto tempo o tempo tem. 2016. 76 min. Brasil. Direção: Adriana L. Dutra. 
Roteiro: Adriana L. Dutra e Flávia Guimarães. Codireção: Walter Carvalho. 
Produção executiva: Cláudia Dutra & Viviane Spinelli. Produção: Inffinito. 
Com André Comte-Sponville, Marcelo Gleiser, Arnaldo Jabor, Luiz Alberto 
Oliveira, Raymond Kurzweil, Domenico De Masi,  Monja Coen Sensei, Nélida 
Piñon, entre outros. Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=iZkt5o7E48Y
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francês Francis Wolff e só o presente existe; o professor brasileiro es-
pecialista em cibercultura Erick Felinto e a aceleração da consciência;  
o jornalista brasileiro Arthur Dapieve e a experiência estética fica rasa.

Trataremos na parte prática do nosso encontro a questão do tempo 
na escrita, a restrição que o tempo, paradoxalmente filho da morte e do 
eterno, nos impõe, e que isso é matéria-prima para a criação, ou, como 
já dizia Umberto Eco em “O pós-escrito a O nome da rosa”, é preciso 
criar obstáculos “para poder inventar livremente”.113

E finalizamos esta breve parte teórica do nosso primeiro encontro 
dos Estudos em Escrita Criativa, 2018, com exemplos dos conceitos de 
figura e do triplo presente agostiniano em dois textos criativos: um em 
prosa, também de Oscar Wilde, e outro em poesia, do poeta, ensaísta, 
jornalista norte-americano, nascido em West Wills, Nova York, Walt 
Whitman (1819-1892).

Uma noite nasceu-lhe na alma o desejo de esculpir a es-
tátua do Prazer que dura um instante e saiu pelo mundo 
em busca do bronze, porque só podia imaginar sua obra 
em bronze.
Mas todo o bronze do mundo tinha desaparecido e em 
nenhuma parte da terra podia encontrar-se bronze al-
gum, exceto o da estátua da Dor que dura a vida inteira.
Ora, fora precisamente ele mesmo quem, com suas pró-
prias mãos, havia modelado aquela estátua, colocando-a 
no túmulo do único ser a quem amou em sua vida. Er-
gueu, pois, no túmulo da criatura morta a quem tanto 
amara aquela estátua, que era criação sua, para que fos-
se um sinal do amor do homem que é imortal e um sím-
bolo da dor humana que dura para sempre. E no mundo 
inteiro não havia outro bronze senão o bronze daquela 
estátua.
E tomou a estátua que havia modelado, colocou-a em 
um grande forno e entregou-a ao fogo.
E com o bronze da estátua da Dor que dura a vida in-

113 SALLES, Cecilia Almeida. Gesto inacabado: processo de criação artística. 
São Paulo: FAPESP: Annablume, 1998, p. 64.
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teira, modelou uma estátua do Prazer que dura um ins-
tante.114

Pleno de vida agora, concreto, visível,
Eu, aos quarenta anos de idade e aos oitenta e três dos 
Estados Unidos,
A ti que viverás dentro de um século ou vários séculos 
mais,
A ti, que ainda não nasceste, me dirijo, procurando-te.

Quando leres isto, eu que era visível, serei invisível,
Agora és tu, concreto, visível, aquele que me lê, aquele 
que me procura,
Imagino como serias feliz se eu estivesse a teu lado e 
fosse teu companheiro,
Sê tão feliz como se estivesse contigo. (Não penses que 
não estou agora junto de ti.)115

Exercício:
	Escrever durante 15 minutos sobre uma cena – real ou 

fictícia – no passado, futuro ou presente, descrevendo com o 
máximo de sentidos possíveis (olfato, tato, visão, audição, pa-
ladar). A cena deve durar exatamente 15 minutos.

Filmes sobre O tempo:
1) Questão de Tempo: https://www.youtube.com/watch?-

v=7OIFdWk83no
2) Feitiço do Tempo: https://www.youtube.com/watch?-

v=zi8d69P9NvI 
3) Te Amarei para Sempre: https://www.youtube.com/

watch?v=cza5E9li928 
4) Interestelar: https://www.youtube.com/watch?v=JB-

5N5SXCDP0  

114 WILDE, Oscar. O Artista. In Obra completa. Volume único. Introdução geral 
e Nota editorial, Ensaio Biográfico-Crítico, Bibliografia, Cronologia da Vida e 
da Obra: James Laver. Rio de Janeiro: Nova Aguilar, 2007, p. 988.
115 WHITMAN, Walt. Pleno de Vida Agora. In Cálamo. Tradução: José Agostinho 
Baptista. 3ª edição. Lisboa: Assírio e Alvin, 1999, p. 35.
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5) La Jetée: https://www.youtube.com/watch?v=aLfX-
CkFQtXw 

6) O Preço do Amanhã: https://www.youtube.com/wat-
ch?v=JjXLEzBlnEA 

7) Efeito Borboleta: https://www.youtube.com/watch?-
v=SmG8FuGMH3w 

8) O Planeta dos Macacos: https://www.youtube.com/
watch?v=2KJTgdo0syI 
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O MITO
Abril, 2018

  Ícaro, sentes a largura em tuas asas? 
Sentes que podes percorrer o mundo com elas e não mais voltar?

Não importa como aqui chegamos ou aonde vais. 
O que importa é o bater das asas, acelerar o pulso.

Queres o outono das estações, tolo que és! Apreende o instante, 
isso basta. Não mais augúrios de Minotauro nem sonhos, para que 

sonhar? Esquece ao que vens, te encerres no exato instante em que te 
encontras. Não penses em nada, por que pensar?

Não percas tempo em pensamentos, sai de ti, sai de ti, 
eu sairei de mim agora.116

https://www.youtube.com/watch?v=dd0AEkf_rB4   

No primeiro encontro dos Estudos em Escrita Criativa investigamos 
o que é o tempo, quanto tempo o tempo tem, o que liga o tempo do pas-
sado ao tempo do futuro – o tempo que está na base de toda narrativa, 
ficção, poesia, toda criação humana.

No segundo encontro, investigaremos um outro pilar da necessidade 
básica do ser humano de contar histórias, criar poemas, expressar-se. 
Iremos costurar, com o fio de Ariadne, Teoria e Poesia, Crítica e Ficção, 
Vida e Arte, tentando nos aproximar da  maneira como fizeram os nos-
sos antepassados no instante da invenção da linguagem.

O doutor em História pela Universidade de Oxford e professor da 
Universidade Hebraica de Jerusalém, nascido em Qiryat Atta, Israel, 
116 TENÓRIO, Patricia Gonçalves. Como se Ícaro falasse. Mossoró, RN: Sarau 
das Letras, 2012, p. 12.
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Yuval Noah Harari (1976), explica, no seu Sapiens – Uma breve histó-
ria da humanidade, como os nossos ancestrais Homo sapiens consegui-
ram superar os Homo neanderthalensis, os Homo erectus e os Homo 
soloensis, ao reunirem e manterem com o mesmo objetivo mais de 150 
indivíduos.

Mas, quando o limite de 150 indivíduos é ultrapassado, 
as coisas já não podem funcionar dessa maneira. 
Não é possível comandar uma divisão com milhares 
de soldados da mesma forma que se comanda um 
pelotão. Negócios familiares de sucesso normalmente 
enfrentam uma crise quando crescem e contratam mais 
funcionários. Se não forem capazes de se reinventar, 
acabam falindo.

Como o Homo sapiens conseguiu ultrapassar esse limite 
crítico fundando cidades com dezenas de milhares 
de habitantes e impérios que governam centenas de 
milhões? O segredo foi provavelmente o surgimento da 
ficção. Um grande número de estranhos pode cooperar 
de maneira eficaz se acreditar nos mesmos mitos.117

  
Harari afirma a necessidade de criar uma realidade imaginada, um 

mundo novo idealizado apenas utilizando palavras. E palavras contan-
do histórias cada vez diferentes, atualizando-as, modificando os mitos, 
de maneira rápida e eficaz.

É o que se aproxima do pensamento do historiador da arte e teórico 
da literatura holandês, nascido em Den Helder, Países Baixos, André 
Jolles (1874-1946).

Jolles em Formas simples investiga no livro do Gênesis o princí-
pio do mundo,  o início da Terra e dos Céus, do Sol e das estrelas, de 
maneira semelhante ao que Agostinho de Hipona realizou no nosso 
primeiro encontro. 
117 HARARI, Yuval Noah. Sapiens – Uma breve história da humanidade. Tra-
dução: Janaína Marcoantonio. 28ª ed. Porto Alegre, RS: L&PM, (2015 in) 2017, 
p. 35, itálico da edição.
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O que temos aqui diante de nós? A tradução já nos ensina 
que não estamos em presença de uma simples asserção, 
que não se trata de um simples relato ou de uma simples 
descrição. Os períodos são redigidos de maneira 
nobremente afirmativa e, ouso dizer, apaziguadora, em 
que se surpreende como que o eco de um diálogo. Algo 
os precedeu e esse algo é uma interrogação ou uma 
série de interrogações. Contemplou-se o céu fixo, viu-
se o sol e a lua iluminando o dia e a noite de acordo com 
uma alternação constante e imutável. A contemplação 
converteu-se em espanto, e o espanto em interrogação. 
Que significam os luzeiros do dia e da noite? Qual o seu 
sentido para nós, no tempo e nos espaços do tempo? 
Quem os colocou onde estão? Como era antes de virem 
iluminar o universo, antes da separação do dia e da 
noite, antes da divisão do tempo? Uma resposta chega 
então ao interrogador; e essa resposta é de tal natureza 
que não é possível formular outra pergunta; a pergunta 
anula-se no mesmo instante em que é formulada; a 
resposta é decisiva.118

Ao anular a pergunta com a resposta, damos início à semiose sem 
fim da palavra, o sentido sempre atualizado do mito, sempre com nova 
roupagem, como se fossem as possibilidades do filósofo grego, nas-
cido em Estagira, aluno de Platão, professor de Alexandre, o grande, 
Aristóteles (384 a.C. – 322 a.C.), na sua Poética, lá atrás, no tempo e 
no espaço. 

Do que foi dito, também fica evidente que não é função 
do poeta realizar um relato exato dos eventos, mas sim 
daquilo que poderia acontecer e que é possível dentro 
da probabilidade ou da necessidade. O historiador e o 
poeta não se diferenciam pelo fato de um usar prosa 

118 JOLLES, André. Formas simples – Legenda, saga, mito, adivinha, ditado, caso 
memorável, conto, chiste. Tradução: Álvaro Cabral. São Paulo: Cultrix, (1930 
in) 1976, p. 87.
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e o outro, versos. A obra de Heródoto poderia ser 
versificada, com o que não seria menos obra de história, 
estando a métrica presente ou não. A diferença está no 
fato de o primeiro relatar o que aconteceu realmente, 
enquanto o segundo, o que poderia ter acontecido.119

O segundo encontro dos Estudos em Escrita Criativa investiga exa-
tamente as possibilidades das histórias, sabendo que tudo já foi con-
tado, mas não com a nossa subjetividade. Sabendo que podemos nos 
aproximar do mito, quase tocá-lo e transmutá-lo na nossa verdade inte-
rior, no nosso eu mais íntimo.

https://www.youtube.com/watch?v=0IvlYHSXg24 

Um exemplo dessas possibilidades se encontra no filme Com Amor, 
Van Gogh (Loving, Vincent).120 Um amigo do pintor holandês, o car-
teiro, incentiva o filho (Armand Roulin) a entregar a última carta de 
Vincent ao irmão Theo van Gogh. A história é a costura de uma pintura 
para outra, de cartas de um irmão para outro, história que muda a vida 
do jovem filho do carteiro, cartas que encontramos em Cartas a Theo.

Fazer estudos, no meu entender, é semear, é fazer qua-
dros, é colher. 
Acredito que se pense muito mais corretamente quando 
as ideias surgem do contato direto com as coisas do que 
quando se olham as coisas com o objetivo de encontrar 
esta ou aquela ideia.
[...]
Acho, no que me concerne, que existe na vida de cada 
pintor um período de tentativas, e acredito que já te-
nha passado por isto há algum tempo. Por outro lado, 

119 ARISTÓTELES. Poética. Tradução, textos complementares e notas: Edson 
Bini. São Paulo: Edipro, 2011, p. 54-55. – (Clássicos Edipro)
120 Com Amor, Van Gogh. Loving, Vincent. 95 min. Reino Unido, Polônia. Di-
reção: Dorota Kobiela, Hugh Wellkman. Com Douglas Booth, Chris O’Dowd, 
Aidan Turner, Saoirse Ronan, entre outros.
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que em mim tudo avança regular mas seguramente, e 
que, mais tarde, através de um trabalho melhor, terei 
uma visão retrospectiva do que estou fazendo hoje, que 
ressaltará melhor o que há nisto de simples e de ver-
dadeiro, e – já que você mesmo o diz – uma maneira 
vigorosa de conceber e de ver as coisas.121

A subjetividade dos roteiristas, dos diretores do primeiro filme pin-
tado na história do cinema é expressa por meio de uma possibilidade, é 
comunicada aos outros pela possibilidade de uma última carta de Vin-
cent ao irmão. A arte de Vincent é expressa ao mundo como se realizan-
do um último desejo: “Quero mostrar ao mundo o que este ‘ninguém’ 
tem em seu coração.”

Outro exemplo encontramos no mito de Édipo rei,122 do dramaturgo 
grego, nascido em Colono, Sófocles [497 a.C. (ou 496 a.C.) - 406 a.C. 
(ou 405 a.C.)]. Édipo é filho do rei de Tebas, Laio, e de sua esposa Jo-
casta. Em consulta ao oráculo, os pais de Édipo descobrem uma terrível 
sina: Édipo irá matar o pai e se casar com a mãe. É ordenado que um 
servo mate a criança. O servo desobedece e deixa Édipo em um reino 
distante, na esperança de  ludibriar o destino. A criança cresce, torna-se 
homem e faz a pergunta fatídica sobre o destino ao oráculo. Recebe a 
mesma resposta. Édipo não sabe que é adotado e foge do que considera 
a casa materna. Ele agora se encontra numa encruzilhada. Ao longe, e 
mais perto, aproxima-se um senhor que não lhe dá passagem. Ocorre a 
briga e a morte de quem Édipo não sabe ser seu verdadeiro pai, Laio. 
Ao chegar a Tebas, apaixona-se pela viúva do rei, a belíssima rainha 
Jocasta. Casa-se com ela. Completa-se o oráculo: “a pergunta anula-se 
no mesmo instante em que é formulada; a resposta é decisiva.”

O CORIFEU – Olhai, habitantes de Tebas, minha pá-
tria. Vede Édipo, esse decifrador de enigmas famosos, 

121 VAN GOGH, Vincent. Cartas a Theo. Tradução: Pierre Ruprecht. Porto Ale-
gre: L&PM, 2007, p. 91 e 104. Coleção L&PM Pocket.
122 SÓFOCLES. Édipo rei. Tradução: Paulo Neves. Porto Alegre: L&PM, (430 
a.C. in) 2014. Coleção L&PM Pocket.
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que se tornou o primeiro dos humanos. Ninguém em 
sua cidade podia contemplar seu destino sem inveja. 
Hoje, em que terrível mar de miséria ele se precipitou! 
É portanto esse último dia que um mortal deve sempre 
considerar. Guardemo-nos de chamar um homem feliz 
antes que ele tenha transposto o termo de sua vida sem 
ter conhecido a tristeza.123

Encerramos a parte teórica do nosso segundo encontro ao constatar-
mos que, no mito, essa história inventada que agrega tantos seres sa-
piens, podemos viver uma vida que não é nossa sem nos machucarmos, 
podemos realizar a catarse e sairmos ilesos, podemos ser heróis, sem 
deixarmos de ser humanos...

Além disso, não precisamos correr sozinhos o risco da 
aventura, pois os heróis de todos os tempos a enfren-
taram antes de nós. O labirinto é conhecido em toda a 
sua extensão. Temos apenas de seguir a trilha do herói, 
e lá, onde temíamos encontrar algo abominável, en-
contraremos um deus. E lá, onde esperávamos matar 
alguém, mataremos a nós mesmos. Onde imagináva-
mos viajar para longe, iremos ter ao centro da nossa 
própria existência. E lá, onde pensávamos estar sós, 
estaremos na companhia do mundo todo.124

... e aprender a voar.
O pensamento puro está em toda parte. Ele busca um 
ser no qual pouse e se manifeste. Ele pousou em Ícaro. 
E Ícaro é.

Eu nem suponho acompanhar tal pensamento, porque 
ele gosta de se entranhar em corpo humano. Ele gos-

123 SÓFOCLES. Op. cit., p. 92.
124 CAMPBELL, Joseph. V - A saga do herói. In O poder do mito. Com Bill 
Moyers. Organização: Betty Sue Flowers. Tradução: Carlos Felipe Moisés. São 
Paulo: Palas Athena, 1990, p. 131.
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ta de se pensar. Em corpo humano procura frestas por 
onde ir ao exterior, um suspiro, tremor de mãos, pala-
vras desconexas de uma boca... É quando melhor se 
expressa: naquilo que não está. Naquilo que foi por um 
instante e nem ao menos foi notado. No imperfeito.

Quando Ícaro errou, ali estava o pensamento, procuran-
do uma fresta. Poderia ser numa palavra, numa carícia, 
mas Ícaro o reprimiu. Veio um dia, um ano e o pen-
samento retorna, teimoso, ansioso por uma falha, uma 
porta onde passar.

Na queda o homem se fez pássaro, se fez mito, se ele-
vou. Por cima de nós plana, invisível aos olhos, aque-
cendo o coração. O de um corvo. De Laura. A doce 
flor Isabel. O pai do pai do Amor. A princesa que me 
chama e quer lembrar mais um segredo, o que eu quase 
esqueci.

Existiu o ontem, o presente e, no mesmo instante, o 
amanhã. Eu o vi por entre as pedras, à beira do abismo, 
na doce flor Isabel. Onde cada um vê a mim não cabe, 
nem ao futuro nem ao passado. Apenas à vontade de 
amar, se dar, e se abrir ao receber.

Naquele tempo e neste, só existe uma certeza, não a 
nego. Houve um homem que se fez pássaro. Não por-
que o pai o empurrou, não porque nas pedras morreu, 
mas agora irá falar.125

Exercício:
	Escreva em 15 minutos como se você fosse um dos mi-

tos mencionados e pudesse realizar uma outra escolha. Desafie 
o destino.

125 TENÓRIO, Patricia Gonçalves. Op. cit., p. 115-116.
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Filmes sobre O mito:
1) Hamlet: https://www.youtube.com/watch?v=Chf_Ey-

RwVHI 
2) O Show de Truman: https://www.youtube.com/watch?-

v=loTIzXAS7v4 
3) Matrix: https://www.youtube.com/watch?v=a94b1y-

ZOBes 
4) Ex-machina: http://www.adorocinema.com/filmes/fil-

me-219931/trailer-19542033/  
5) Caverna dos Sonhos Esquecidos: https://www.youtu-

be.com/watch?v=TqTHBE59Bh8 
6) Troia: http://www.adorocinema.com/filmes/fil-

me-47357/trailer-19398206/ 
7) Ben-Hur: https://www.youtube.com/watch?v=OPNo-

jA5Zi7M 
8) Gladiator: https://www.youtube.com/watch?v=A-

VPCzVHLAYY 
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A VIAGEM
Maio, 2018

A Torre... Para lá se dirigia Ariana. Colocou o elmo na cabeça, 
apertado era o elmo. Jeito de camponesa permitindo dores, 

respirou fundo, conseguiu encaixar sobre os cabelos longos, 
cor de sol, peleterra. Nos olhos castanhos, mar de sonhos 

brilhava na direção da Torre. 
 Ariana não vendo a Torre e segurava firme as rédeas do cavalo 

Branco apertando com as pernas longas. Longos seriam os caminhos, 
tortuosos seriam os caminhos, perigosos seriam os caminhos. 

Mas ela prometeu. A si e à Irmã Clara. Lá estaria o que sempre 
sonhou. E por que temia?126  

https://www.youtube.com/watch?v=rtd-DFn1fzk

Começamos a terceira viagem dos nossos Estudos em Escrita Cria-
tiva. Viagem que é a emulação do maior deslocamento realizado pelos 
Homo sapiens: a Vida.

Enquanto estamos aqui, no planeta Terra, buscamos o sentido de 
nossas vidas, investigamos o mais profundo de nossos seres à procura 
de uma missão. 

Se conectarmos as buscas dos nossos ancestrais encontradas em Yu-
val Noah Harari e o seu Sapiens – Uma breve história da humanidade, 
da segunda viagem dos Estudos, descobriremos que os seres humanos 
desde o mito de Caim e Abel eram cindidos em viajantes e sedentários.

126 TENÓRIO, Patricia Gonçalves. As joaninhas não mentem. Rio de Janeiro: 
Calibán, 2006, p. 13.
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Abel, o preferido do Deus do Gênesis. Pastor de ovelhas, andarilho 
dos montes em busca do melhor pasto. Caim, agricultor, sedentário e 
fixo à plantação. Os coletores-seletores-nômades de Harari versus os 
agricultores-sedentários do livro fundamental para quem deseja bem 
escrever. Notem que não se trata de religião, ou crença, ou não. Trata-se 
de um dos registros mais antigos da escrita humana, e, por isso, essen-
cial para bebermos da inscrição do tempo na narrativa, para sorvermos 
os mitos atávicos, para viajarmos, sairmos do lugar na literatura, na 
poesia, no ensaio teórico-poético.

O viajante concentra estes tropismos milenares: o gos-
to pelo movimento, a paixão pela mudança, o desejo 
ardoroso de mobilidade, a incapacidade visceral de co-
munhão gregária, a vontade de independência, o culto 
da liberdade e a paixão pela improvisação de seus me-
nores atos e gestos; ele ama seu capricho mais do que 
a sociedade na qual vive à maneira de um estrangeiro, 
coloca sua autonomia bem acima da salvação da cida-
de, que ele habita como ator de uma peça da qual não 
ignora a natureza de farsa.127 

O fundador da Universidade Popular de Caen e filósofo francês, 
nascido em Argentan, Orne, Michel Onfray (1959), investiga no seu 
Teoria da viagem os deslocamentos dos seres ditos humanos desde os 
tempos imemoriais.

Se seguirmos a linha de pensamento de Onfray, iremos encontrar 
exemplos na literatura, desde a poesia épica de Homero, passando pe-
los primeiros navegadores, até chegarmos aos romances de viagem da 
contemporaneidade.

Vejamos um dos textos basilares da Língua Portuguesa: Os Lusí-
adas. Considerada pelo ensaísta, professor da USP e crítico literário 
brasileiro Ivan Teixeira (1950-2013) uma epopeia artificial128 – distinta 
da Odisseia e da Ilíada, consideradas epopeias naturais, por não terem 
um autor específico, e não se distinguirem as forças da natureza e as 

127 ONFRAY, Michel. Teoria da viagem: poética da geografia. Tradução: Paulo 
Neves. Porto Alegre, RS: L&PM, 2009, p. 13-14.
128 TEIXEIRA, Ivan. In CAMÕES, Luís Vaz de. Os Lusíadas: (episódios). Apre-
sentação e notas: Ivan Teixeira. São Paulo: Ateliê Editorial, (1572 in) 2011, p. 20.
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abstrações da cultura –, Os Lusíadas, assemelhando-se à Eneida, pos-
suía um autor específico, Luís Vaz de Camões (Lisboa, Portugal, 1524-
1579/1580) para aquela, Virgílio (Andes, Itália, 70 a.C.-19 a.C.) para 
esta, e haviam sido encomendadas por D. Sebastião para aquela e pelo 
imperador romano Otávio Augusto, por intermédio  de Caio Mecenas 
ou Gaius Cilnius Maecenas, para esta.

Apesar de escrito para enaltecer seus patrocinadores e o orgulho 
português, Os Lusíadas traz ao centro figuras míticas que representam 
o conflito ancestral da humanidade: entre o desejo e o medo da viagem. 
Um dos trechos mais conhecidos é o do Velho do Restelo, que maldiz 
a busca por riquezas e a fama dos navegadores em detrimento da morte 
dos jovens que as naus carregavam.   

Mas um velho, de aspecto venerando,
Que ficava nas praias, entre a gente,
Postos em nós os olhos, meneando
Três vezes a cabeça, descontente,
A voz pesada um pouco alevantando,
Que nós no mar ouvimos claramente,
Cum saber só de experiências feito,
Tais palavras tirou do experto peito:

“Ó glória de mandar, ó vã cobiça
Desta vaidade, a quem chamamos Fama!
Ó fraudulento gosto, que se atiça
Cua aura popular, que honra se chama!
Que castigo tamanho e que justiça
Fazes no peito vão que muito te ama!
Que mortes, que perigos, que tormentas
Que crueldades neles experimentas!”129

Viajamos no tempo e encontramos a mesma ubiquidade entre o 
medo e o desejo da viagem no quarto romance do diretor, cofundador 
da escola de escrita criativa Scuola Holden (Holden, de O apanhador 

129 CAMÕES, Luís Vaz de. Os Lusíadas. Organização, apresentação e notas: Jane 
Tutkian. Porto Alegre, RS: L&PM, (1572 in) 2013, p. 142, itálico da edição.
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no campo de centeio), escritor, nascido em Turim, Itália, Alessandro 
Baricco (1958): Seda. 

Hervé Joncour viajará da França para o Japão em busca de casu-
los raros de bichos-da-seda para produzir o tecido caro e cobiçado. 
Ele tem uma belíssima esposa, uma casa grandiosa. Tudo começou no 
ano de 1861, quando Flaubert escrevia Salammbô, e Abraham Lincoln 
combatia a Guerra da Secessão, a qual não estaria vivo para ver o fim.   

A fim de evitar os estragos das epidemias que cada 
vez mais afligiam as criações europeias, Hervé Jon-
cour se deslocava além do Mediterrâneo para com-
prar os ovos de bicho-da-seda na Síria e no Egito. 
Nisso residia o aspecto mais aventuroso de seu traba-
lho. Todo ano, no início de janeiro, partia. Atravessa-
va mil e seiscentas milhas marítimas e oitocentos qui-
lômetros de terra. Escolhia os ovos, acertava o preço, 
comprava-os. Depois voltava, atravessava oitocentos 
quilômetros de terra e mil e seiscentas milhas maríti-
mas, e tornava a entrar em Lavilledieu, em geral no 
primeiro domingo de abril, em geral a tempo para a 
missa solene.130  

Tudo permaneceria tranquilo e calmo para sempre se não hou-
vesse ocorrido uma epidemia de pebrina, que dizimou os ovos das 
criações europeias atingindo até a África e a Índia. Joncour, hesi-
tante a princípio, o primeiro passo mais difícil a princípio, se lança 
na maior aventura e risco de sua vida. Talvez não por questões eco-
nômicas, mas por ser ele mesmo um viajante, andarilho, nômade, 
feito Abel.

“Quando põe o pé na estrada, ele obedece a uma força que, surgi-
da do ventre e do âmago do inconsciente, lança-o no caminho, dan-
do-lhe impulso e abrindo-lhe o mundo como um fruto caro, exótico e 
raro. Desde o primeiro passo realiza seu destino.”131  

130 BARICCO, Alessandro. Seda. Tradução: Léo Schlafman. São Paulo: Com-
panhia das Letras, (1996 in) 2009, p. 10.
131 ONFRAY, Michel. Op. cit., p. 15.
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Esse impulso da viagem de que Baricco, Onfray e Harari nos falam 
pode ser relacionado com os doze estágios da Jornada do Herói,132 instau-
rada pelo pesquisador norte-americano de mitologia e religião comparada, 
nascido em White Plains, Nova York, Joseph Campbell (1904-1987) em O 
herói de mil faces, mas também no capítulo “A saga do herói”, de O poder 
do mito, e encontrada no livro do roteirista americano Christopher Vogler, 
A jornada do escritor: estruturas míticas para escritores.

Vogler afirma que toda narrativa, seja ela cinematográfica, seja ela 
literária, toda história, ficcional ou não – sim, a vida é a maior das narra-
tivas –, está embebida da Jornada do Herói, passa pelos doze estágios da 
Jornada do Herói, e que iremos aplicar em outro romance (mais) contem-
porâneo, Rakushisha, da escritora, contista, tradutora brasileira, nascida 
no Rio de Janeiro, e atualmente residente em Denver, EUA, Adriana Lis-
boa (1970),  de maneira atualizada e feminina, com a ajuda da pesqui-
sadora em Escrita Criativa pela PUCRS, cineasta, escritora, nascida em 
Maracaibo, Venezuela, María Elena Morán Atencio (1985).

María Elena afirma no nosso Sobre a escrita criativa ser insatisfatória 
a Jornada do Herói de Vogler quando este trata do universo feminino. 
Prefere, por exemplo, The Heroine’s Journey, da escritora americana, 
nascida em Nova York, Maureen Murdock (1945).

A trajetória da Heroína de Murdock começa com a bus-
ca pela sua identidade, quando, em um momento que 
se mostra desolador, o ser antigo parece não caber mais 
nela. Nessa etapa acontece uma separação ou rejeição 
do feminino (através da figura da mãe), que tem sido 
desenhado, culturalmente, como passivo, manipulador e 
improdutivo. Em outras palavras: inferior. 
Segue uma identificação com o masculino (na relação 
com o pai), em que a Heroína procura validação e suces-

132 Os doze estágios da Jornada do Herói tomados emprestados de Joseph Camp-
bell por Christopher Vogler em A jornada do escritor: estruturas míticas para 
escritores. Tradução: Ana Maria Machado. 2. ed. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 
2006, são: 1. Mundo comum; 2. Chamado à aventura; 3. Recusa do chamado; 
4. Encontro com o mentor; 5. Travessia do primeiro limiar; 6. Testes, aliados, 
inimigos; 7. Aproximação da caverna oculta; 8. Provação; 9. Recompensa (Apan-
hando a espada); 10. Caminho de volta; 11. Ressurreição; 12. Retorno com o 
elixir.
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so na cultura patriarcal, por intermédio de aliados e mento-
res neste mundo (que funciona em torno do fazer e negligen-
cia o ser), onde ela terá que enfrentar uma série interminável 
de desafios extenuantes e, ao mesmo tempo, viciantes, de 
conquista, dominação e produção. Encontrará o sucesso e 
colherá seus frutos, mas será um sucesso ilusório e tem-
porário, pois nada do que ela faça será suficiente; mesmo 
tendo alcançado seu objetivo, o fato de ser mulher fará com 
que ela sempre tenha que provar que merece esse lugar.
A Heroína, eventualmente, despertará dessa ilusão para se 
descobrir morta espiritualmente: na jornada pela aprova-
ção masculina, ela sacrifica sua essência. A Heroína sentirá 
a urgência de se reconectar com o poder feminino esque-
cido, o que acarretará todas as consequências que isso im-
plica (...).
A etapa final é a integração do masculino e do feminino 
e a recuperação da nossa dualidade natural. Nela, a mulher 
pode valorizar e responder as próprias necessidades em 
plenitude e, uma vez no controle e em paz consigo mesma, 
contribuir para a satisfação às necessidades dos outros a 
seu redor.133 

Celina é um dos dois narradores do romance de Adriana Lisboa. Ela guar-
da um segredo primordial, que vai tentar transcender em uma viagem na 
qual acompanha o aquarelista Haruki, um brasileiro descendente de japo-
neses, mas que nunca se importou com suas raízes, quer fosse em aprender 
a língua, quer fosse em conhecer o país de origem de seus pais. Mas, ao 
receber uma bolsa de viagem ao Japão para ilustrar a tradução de Saga Ni-
kki, o Diário de Saga, que o poeta Matsuo Bashô escreveu quando visitou 
Rakushisha, a Cabana dos Caquis Caídos, Haruki aceita e, inusitadamente, 
convida para acompanhá-lo uma desconhecida que o aborda no metrô do 
Rio de Janeiro.

Notamos a estranheza ao tentarmos aplicar os doze estágios da Jornada 
do Herói na narradora Celina. O que para Haruki é natural e condizente, em 
Celina soa destoante.
133 ATENCIO, María Elena Morán. As histórias que (não) nos contam. In Sobre a 
escrita criativa. Organização: Patricia Gonçalves Tenório. Prefácio: Luiz Antonio de 
Assis Brasil. Recife: Raio de Sol, 2017, p. 185-187, negrito da edição.
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Vejamos Haruki com Vogler... 

Ele dormia, na primeira tarde nesta cidade. Naquele 
momento não era ninguém, não era sequer de si mes-
mo, ele era antes uma reconstrução. Um romance. Uma 
ficção por trás dos olhos fechados. Havia uma dor guar-
dada em algum lugar? Será que todas as pessoas têm 
uma dor guardada em algum lugar? Se houvesse, que 
tamanho teria?134

Haruki vive no 1) mundo comum do Rio de Janeiro, sendo ilustra-
dor-aquarelista para editoras, recebe o 2) chamado à aventura do seu 
4) MENTOR-editor, e, a princípio, quase efetua uma 3) recusa do cha-
mado por não se sentir à altura da tarefa (a língua que não conhece, a 
relação conturbada com o pai-Sombra, mas também pai-Mentor...). O 
nome de Haruki veio à tona por indicação da antiga amante, Yukiko, 
uma descendente de japoneses, casada, e tradutora para o português do 
diário de Bashô. A 5) travessia do primeiro limiar, tanto para Haruki 
quanto para Celina, encontra-se no próprio voo de inúmeras horas, no 
adaptar o corpo a um fuso de diferença de tantas horas.

Talvez Haruki comece a sair mais de si paradoxalmente no encontro 
consigo mesmo, na 7) aproximação da caverna oculta, quando vai a 
Tóquio sozinho se encontrar com os Aliados-amigos-do-Mentor-editor 
e descobre a relatividade de tudo o que o cerca. 

A visão científico-racional de Haruki, de físico-quântico-que-pode-
-ocupar-dois-lugares-ao-mesmo-tempo, o faz passar pela 8) provação 
de quase tocar Celina sem amá-la, amando Yukiko, mas que, ao superar 
a tentação, recebe a 9) recompensa (apanhando a espada) de Celina pô-
-lo em contato com Yukiko, faz o 10) caminho de volta ao amor antigo 
que sofre uma 11) ressurreição, para realizar o 12) retorno com o elixir 
das palavras trocadas com aquela que realmente ama, mesmo que não 
possam nunca mais ficar juntos.

 ... e Celina com Murdock.

134 LISBOA, Adriana. Rakushisha. Rio de Janeiro: Rocco, 2007, p. 46.
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Para andar, basta colocar um pé depois do outro. Um 
pé depois do outro. Não é complicado. Não é difícil. 
Dá para ter em mente pequenas metas: primeiro, só a 
esquina. Aquele sinal com a faixa de pedestres e o ho-
mem esperando para atravessar com um guarda-chuva 
transparente e um cachorro de capa amarela.135 

Apesar de exercer a mesma profissão da avó bordadeira e da mãe 
modelista, bordadeira e estilista das damas da sociedade de Recife, Ce-
lina prefere a separação ou rejeição do feminino ao residir longe, longe 
no Rio de Janeiro. A identificação com o masculino na figura de Marco 
resulta no vazio depois do acidente, Marco que era colega de universida-
de, amigo inseparável, e que mostra a Celina todo um mundo novo com 
o amor. Mas justamente Marco, o herói de Celina, retira dela o maior 
amor de sua vida, Alice, a filha de 7 anos, morta em acidente de carro 
que Marco dirigia. O sucesso ilusório e temporário do relacionamento 
de Celina com Marco chega ao fim depois do primeiro desafio. Celina 
se descobre morta espiritualmente e sente a urgência de se reconectar 
com o poder feminino quando, paradoxalmente, aceita o convite de um 
estranho para ir ao Japão. E, só no instante em que Celina se encontra em 
Rakushisha, a Cabana dos Caquis Caídos, é que acontece a integração 
do masculino e do feminino em Celina, a recuperação da sua dualidade 
natural, para poder ajudar os outros ao redor, Haruki e Yukiko.

Essa é a verdade da viagem. Eu não sabia.
A viagem nos ensina algumas coisas. Que a vida é o 
caminho e não o ponto fixo no espaço. Que somos fei-
to a passagem dos dias e dos meses e dos anos, como 
escreveu o poeta japonês Matsuo Bashô num diário de 
viagem, e aquilo que possuímos de fato, nosso único 
bem, é a capacidade de locomoção. É o talento para 
viajar.136 

135 LISBOA, Adriana. Op. cit., p. 9.
136 LISBOA, Adriana. Op. cit., p. 125.
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Exercício:
	A partir de alguma viagem realizada no passado, des-

crever em 15 minutos um relato, como se fosse um herói ou 
uma heroína, sob o modelo da Jornada de Vogler ou sob o mo-
delo da Jornada de Murdock.

Filmes sobre A viagem:
1) Na Natureza Selvagem: https://www.youtube.com/wa-

tch?v=g7ArZ7VD-QQ 
2) Diários de Motocicleta: https://www.youtube.com/wa-

tch?v=avw6EmO_aec 
3) Livre: https://www.youtube.com/watch?v=RTiRRci-

caL0 
4) Sob o Sol da Toscana: https://www.youtube.com/wat-

ch?v=On3_tl68URM 
5) A Viagem: https://www.youtube.com/watch?v=fqlgP-

tyZuvg 
6) Pequena Miss Sunshine: www.youtube.com/watch?-

v=D7i_HNxQIm0  
7) Passageiros: https://www.youtube.com/watch?-

v=7BWWWQzTpNU 
8) Perdido em Marte: https://www.youtube.com/watch?-

v=K0jZ5LSe-Hc 
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A MÚSICA
Junho, 2018

Não apenas pratique sua arte, 
mas force seu caminho em seus segredos, 

pois ela e o conhecimento podem 
elevar os homens ao Divino. 

(Ludwig van Beethoven)

https://www.youtube.com/watch?v=mJ_fkw5j-t0 

O jogo e a música
Em O escritor e sua missão,137 Thomas Mann nos apresenta O jogo 

das contas de vidro138como um livro-irmão de seu Doutor Fausto, por 
falar sobre a paixão pela música e o aprendizado.

Uma das coisas mais fascinantes na leitura, e que trazemos para o 
nosso encontro de junho de 2018 dos Estudos em Escrita Criativa, são 
essas setas, essas indicações de outras leituras que vão formando uma 
rede consistente de conhecimento, que serve como base-estrutura à 
aprendizagem duradoura.

O jogo das contas de vidro fala dessa rede, da consolidação con-
tínua, à medida que o narrador descreve (e escreve) sobre a biografia 

137 MANN, Thomas. O escritor e sua missão: Goethe, Dostoiévski, Ibsen e out-
ros. Apresentação, revisão técnica e notas: Johannes Kretschmer. Tradução: 
Kristina Michahelles. Rio de Janeiro: Zahar, (1960 in) 2011, p. 140: “Há coisas 
dele – por que não deveria dizê-lo? – como o ‘Badegast’ e mesmo alguns tre-
chos no Jogo das contas de vidro, principalmente a longa introdução, que eu leio 
e sinto ‘como se fossem um pedaço de mim’.”
138 HESSE, Hermann. O jogo das contas de vidro. Tradução: Lavínia A. Viotti e 
Flávio Vieira de Souza. Rio de Janeiro: BestBolso, (1943 in) 2007.
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de José Servo, um homem de extraordinária inteligência e, ao mesmo 
tempo, humildade.

O livro é dividido em duas partes: a primeira, narra a biografia do 
Magister Ludi Josephus III, José Servo; na segunda, encontramos po-
emas e contos póstumos de sua autoria. O escritor e pintor alemão, 
nascido em Cawl, naturalizado suíço em 1923, Hermann Hesse (1877-
1962) cria um mundo inteiramente novo, Castália, no longínquo século 
XXIII. Nesse mundo, como numa espécie de instituição religiosa sem 
religião, os homens vivem a experiência da aprendizagem constante, 
do estudo contínuo, preparando-se para o auge, o centro, em que toda a 
sociedade castaliana orbita: o Jogo de Avelórios.

As regras, a linguagem figurada e a gramática do Jogo 
constituem uma espécie de linguagem oculta altamen-
te evoluída de que participam várias ciências e artes, 
especialmente a matemática e a música (ou seja, a mu-
sicologia). Tal linguagem tem a possibilidade de expor 
o conteúdo e os resultados de quase todas as ciências e 
de relacioná-los entre si. O Jogo de Avelórios contém 
portanto a suma e os valores da nossa cultura, manejan-
do-os assim como, na época do apogeu das artes, um 
pintor manejava as cores de sua paleta. Todos os co-
nhecimentos, pensamentos excelsos e obras de arte que 
a humanidade produziu em suas épocas criadoras, tudo 
o que os períodos posteriores produziram em eruditas 
considerações sob a forma de conceitos e aproprian-
do-se intelectualmente daquele saber criador, todo esse 
imenso material de valores espirituais é manejado pelo 
jogador de avelórios como o órgão é tocado pelo orga-
nista. O órgão de que se trata é de uma perfeição quase 
inconcebível. Seus manuais e pedais tateiam o inteiro 
cosmo espiritual, seus registros são quase incontáveis; 
teoricamente se poderia reproduzir no jogo, com esse 
instrumento, todo o conteúdo espiritual do Universo.139

139 HESSE, Hermann. Op. cit., p. 23.
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Interessante notar nessa utopia que, apesar do mundo profano e 
cruel que existe fora das fronteiras de Castália, vamos sendo convida-
dos, através das inquietações e da pureza do personagem José Servo, a 
compreender nossa própria fraqueza, a termos compaixão de nós mes-
mos e, principalmente, a vermos que ainda existe salvação para o ser 
humano. José possui o dom para o Jogo de Avelórios e é acolhido pelo 
Mestre da Música, que o orienta no seu desenvolvimento, o auxilia a 
desviar-se do engano durante o período de formação e é extremamente 
respeitado e obedecido pelo pupilo.

Um ponto no livro que chama a atenção: a relação de aprendizagem. 
No francês, o verbo apprendre reúne os conceitos de “aprender, estu-
dar”, mas também “instruir, ensinar”. Belíssima noção de humildade 
esta, na qual ao ensinar o mestre aprende, a relação de aprendizagem 
como uma via dupla, que se retroalimenta, se dá e se recebe. Pouquís-
simos são os mestres que conseguem atingir esse desprendimento, o se 
despojar do orgulho de que sabe mais do que seu aluno. Ninguém sabe 
mais do que ninguém. O simples analfabeto às vezes possui mais sabe-
doria do que um prepotente catedrático.

É o que se resume no nome de José Servo. Servo para obedecer às 
ordens dos mestres, à hierarquia de Castália, à missão como Magister 
Ludi do Jogo de Avelórios, o jogo das contas de vidro. Mas, principal-
mente – e nisso enxergamos o clímax do romance –, Servo para obe-
decer à própria coerência, ao que pulsa de maneira mais forte, ao que, 
graças ao contínuo aprendizado de si, das suas potencialidades e de 
sua vocação, foi se descortinando, se esclarecendo, transparecendo. E, 
como diante de um espelho em que não se pode negar o que se vê, Ser-
vo vai escolhendo a si mesmo, num egoísmo sadio que, antes de tudo, 
é coerência, galgando os degraus da própria evolução, indo ao encontro 
do que realmente é: a essência.

Com O jogo das contas de vidro, Hermann Hesse atinge a maturida-
de literária (e ganha o Prêmio Nobel de Literatura). Mas, principalmen-
te, atinge o auge da missão de ser humano, compassivo, livre, sábio.  
Doou-se por inteiro, sem deixar nada para si, entregou-se. 

E não seria o amor o mais elevado dos sentimentos?
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A Teoria dos Afetos e a escrita
Trazemos ao centro do nosso encontro a Teoria Barroca dos Afetos, 

para relacionarmos com a Aprendizagem pelo Afeto a que nos referi-
mos em O jogo das contas de vidro, de Hermann Hesse.

A Teoria ou Doutrina dos Afetos140 (em alemão, Affektenlehre) re-
monta à Antiguidade, quando os gregos direcionavam a música para 
extrair os sentimentos desejados e um melhor aproveitamento dos espe-
táculos e, com isso, uma maior eficiência da catarse. Platão enumerava 
quatro afetos: Prazer, Sofrimento, Desejo e Temor.

Durante o Renascimento, várias ideias greco-romanas foram trazi-
das à tona, reatualizadas, entre elas a Teoria dos Afetos, utilizada em 
Reservata nas casas dos mecenas e ilustres apoiadores da Arte. Pro-
vavelmente a Teoria dos Afetos do Barroco é uma evolução daquela 
do Renascimento, tendo como diferença básica entre os períodos, no 
Renascimento, a harmonia sendo mestre da palavra e, no Barroco, a 
palavra sendo mestre da harmonia, tendo no caso do Barroco uma in-
tensidade maior nos sentimentos.

Trazendo para O jogo das contas de vidro, podemos aplicar a Teoria 
dos Afetos na própria estrutura do jogo, que precisava de um arcabouço 
de conhecimentos e as conexões visavam a um efeito catártico. 

No romance de Hermann Hesse a música é o centro do palco, o 
leit-motiv que guia e impulsiona a narrativa, mas também a utilização 
do afeto justo para produzir o efeito desejado, o efeito catártico encon-
trado na Retórica, de Aristóteles. 

Para falarmos um pouco mais sobre o afeto justo para produzir o 
efeito desejado, trazemos um conto escrito no início de 2018. Chama-se 
“O dia em que eu engoli o mundo”.

Saiu de casa bem cedo. Deixou a irmã e a mãe viúva 
dormindo. Pensou que hoje seria um dia bom.
Atravessou a avenida Boa Viagem com o carrinho 
cheio de guarda-sóis e cadeiras de praia. A maré cheia. 
A areia fininha.

140 CONCERTINO. Doutrina dos Afetos. Disponível em: http://www.concerti-
no.com.br/index.php?option=com_content&view=article&id=7373:doutrina-
-dos-afetos. Acesso em: 28 de janeiro de 2017.
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Começou a armar um guarda-sol e duas cadeiras a cada 
metro no espaço que para si era reservado. O rapaz da 
barraquinha de coco já lhe deu bom-dia e aguardava os 
turistas chegarem, escolherem um lugar, divertirem-se 
com a festa do verão em cor.
Eram duas meninas. Clara e Letícia. Uma de nove 
anos; a outra, cinco. Brincavam na beira do mar, a mãe 
lia um livro de poemas. Alberto Caeiro e O guardador 
de rebanhos.

Da minha aldeia vejo quanto da terra se pode ver do 
universo...
Por isso a minha aldeia é tão grande como outra terra 
qualquer,
Porque sou do tamanho do que vejo
E não do tamanho da minha altura...141 

O rapaz da barraquinha de coco lhe chamou, e foram 
juntos atender a pequena família. A mãe sentou, pediu 
uma água de coco, e ficou refestelando-se com o verão 
em cor. As meninas brincando na beira do mar, pare-
ciam saber as noções de uma boa natação.
Pareciam.
Ouviu o grito com os nomes e virou-se adivinhando o 
perigo. Letícia, a mais nova, sendo arrastada pela cor-
renteza, e Clara ia no mesmo caminho. Buscou com 
os olhos um salva-vidas, mas não havia ninguém lá. 
Resolveu ir por conta própria e tentar salvar as crian-
cinhas.
Quando ouviu o segundo grito, os pés, as pernas, os 
braços começavam a adormecer, como se não fosse 
mais acordar, como se houvesse engolido toda a água 
do mundo, e as últimas coisas que viu do mundo foram 

141 PESSOA, Fernando. O guardador de rebanhos. In Poesia completa de Alberto 
Caeiro. Edição: Fernando Cabral Martins e Richard Zenith. São Paulo: Com-
panhia das Letras, 2005, p. 27.
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as duas menininhas chorando e sendo retiradas do mar 
pelo par de salva-vidas.
E, lá longe, e mais longe, o amigo da barraquinha de 
coco com as mãos para cima, praguejando pelo ar.
(baseado em história real)
(“O dia em que eu engoli o mundo”, Patricia Gonçalves 
Tenório, 20/01/2018, 20h02.)

Notem que sublinhamos algumas palavras para chamarmos a aten-
ção. Em primeiro lugar, os verbos em terceira pessoa do singular, sem 
pronome pessoal ou no reflexivo. E quando precisamos nos referir ao 
personagem, usamos o artifício “para si” ou “lhe” para não revelar o 
gênero. É o que chamamos de “falsa terceira pessoa”.

Um conto, romance, novela podem ser narrados em primeira ou ter-
ceira pessoa do singular. Quando retiramos os pronomes pessoais retos 
“ele, ela”, ou os pronomes pessoais oblíquos “o, a”, e trocamos pelo 
também oblíquo “lhe”, estamos escondendo o gênero do personagem, 
e, com isso, poderemos vestir a pele do personagem sem nos afogarmos 
nas palavras, experimentando o efeito catártico de uma “história real”, 
sem morrermos com ele. O conto expressa o sentimento da autora – no-
tem o “eu engoli” no título que só vem ao final do texto – sem que deixe 
de ser ela mesma, sem que deixe de estar a salvo.

“A palavra sendo mestre da harmonia” da Teoria dos Afetos Barroca 
encontra-se nitidamente representada no romance cerebral O jogo das 
contas de vidro, de Hermann Hesse, na busca pela falsa terceira pessoa 
de “O dia em que eu engoli o mundo”, quando se direciona a emoção 
pela racionalidade, como se fosse um enquadramento, como se fosse 
uma linguagem nova que tenta traduzir o movimento da música.  

https://www.youtube.com/watch?v=QG1Y05p2ezw

Tu me plocs me pla, eu me plocs me plon. 
E ploc lá, ploc qui, não ploca plocon. No placa plo, no placa pli, 

plaquê, plaqui, não plaploquê.
No se plaque a plocon de plocagem de um ploc plocante, 

não se ploquê pla.
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Placa ploc pla, plisser plum plonger plinecante.
Plic, ploc e plonc.

(“O domador de bolas de sabão”, Patricia Gonçalves Tenório in 
Diálogos, 2010)

Exercício:
	Em 15 minutos, escreva sobre uma lembrança que uma 

música lhe traz usando a falsa terceira pessoa. Escreva em for-
ma de poesia, conto ou ensaio teórico-poético. 

Filmes sobre A música:
1) Mesmo se Nada Der Certo: https://www.youtube.com/

watch?v=pM6hkQ8kqVg 
2) Amadeus: https://www.youtube.com/watch?v=r7kW-

Qj9FCGY 
3) Gonzaga – De pai para filho: https://www.youtube.

com/watch?v=63Na62E0LZk 
4) Cantando na Chuva: https://www.youtube.com/wat-

ch?v=-yaxcdMDcrs 
5) Whiplash: https://www.youtube.com/watch?v=iT-

gk3WbTErk 
6) A Noviça Rebelde: https://www.youtube.com/watch?-

v=o0JSmqZsg_Y 
7) Minha Amada Imortal: https://www.youtube.com/wat-

ch?v=e2ql5wODeMY 
8) Piaf: https://www.youtube.com/watch?v=z-

QwlWXPsHao  
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O AMOR
Agosto, 2018

Que sabor tem um Beijo? Para ele? Para ela? Tem o gosto de 
encontro, encontro assim meio de lado, a cabeça de Manoela deitada 

de lado para receber o Beijo de Pedro. Era feito um aconchego, 
aquela cabeça deitada, no ombro de seu amado. O Beijo, assim torto 

parecia. Mas não era torto, era místico e ali se fazia um santuário.
Naquele instante celestial, um Raio de Sol tocou a Cabeça de 

Manoela. A Cabeça da menina permanecendo deitada, pendendo 
assim para o lado, era mais fácil o Raio de Sol a tocar e se inserir no 
pensamento. Houve então uma Epifania. Todos os momentos vividos, 
o antes, o agora, o depois, explodiram em Manoela, como se fossem 

um instante só. E a menina-mulher podia no corpo de Pedro entrar, no 
corpo do homem-menino penetrar, feito o ar em seus pulmões.142

https://www.youtube.com/watch?v=p_2tNkZ4bcA 

Vimos que o tempo é todo presente no primeiro encontro; que os 
Homo sapiens se desenvolveram a partir do mito; que a ficção, a poesia, 
a escrita criativa nos faz viajar distâncias sem sairmos de nós mesmos; 
que a música potencializada pela Teoria dos Afetos agrega diversas ar-
tes, envolve inúmeras áreas de conhecimento na inscrição da narrativa. 
Chegamos ao quinto encontro dos Estudos em Escrita Criativa, talvez o 
mais importante, porque traz ao centro, eleva ao palco o sentimento que 
nos move desde os tempos ancestrais, que dá sentido à vida, que está li-
gado de maneira inexorável à morte, sentimento que em nós transborda, 
e nos derramamos por inteiro no papel: o amor.
142 TENÓRIO, Patricia Gonçalves. A menina do olho verde. Ilustrações: DS 
Tenório. Recife: Raio de Sol, 2016, p. 67.
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Mas não só o amor dos amantes, que, da forma que conhecemos 
hoje, entre duas pessoas, inicia-se lá nos tempos dos trovadores. Nova-
mente bebemos em O poder do mito, de Joseph Campbell, no capítulo 
VII, quando trata de “Histórias de Amor e Matrimônio”.

Campbell nos traz um poema do século XII  depois de Cristo na 
civilização ocidental.      

Assim, pelos olhos, o amor atinge o coração:
Pois os olhos são os espiões do coração.
E vão investigando
O que agradaria a este possuir.
E quando entram em pleno acordo
E, firmes, os três em um só se harmonizam,
Daquilo que os olhos tornaram bem-vindo ao coração.
O amor não pode nascer nem ter início senão
Por esse movimento originado do pendor natural.
Pela graça e o comando
Dos três, e do prazer deles,
Nasce o amor, cuja clara esperança
Segue dando conforto aos seus amigos.
Pois, como sabem todos os amantes
Verdadeiros, o amor é bondade perfeita,
Oriunda – ninguém duvida – do coração e dos olhos.
Os olhos o fazem florescer; o coração o amadurece:
Amor, fruto da semente pelos três plantada.143

Descobrimos nesse poema todas as teorias investigadas desde o pri-
meiro encontro: que, pelos olhos dos amantes, o tempo só existe no pre-
sente do presente da percepção de Agostinho de Hipona; a prefiguração 
e o preenchimento pleno do coração na Figura de Erich Auerbach; a 
palavra como mestre da harmonia (dos três, olhos e coração) na Teoria 
Barroca dos Afetos. E podemos acrescentar o conceito de carcaça do 
143 BORNELH, Giraut de. In CAMPBELL, Joseph. VII - Histórias de Amor e 
Matrimônio. In O poder do mito. Com Bill Moyers. Organização: Betty Sue 
Flowers. Tradução: Carlos Felipe Moisés. São Paulo: Palas Athena, (circa 1138-
1200 in) 1990, p. 196.
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poeta romântico inglês, nascido em Londres, John Keats (1795-1891), 
conceito encontrado na carta a Woodhouse de 1818.

Quanto à personalidade poética em si (quero dizer, essa 
espécie à qual pertenço, se sou alguma coisa; essa es-
pécie diversa do sublime wordworthiano ou egotísti-
co...), ela não é ela própria – ela não tem eu – é tudo 
e é nada – não tem personalidade – aprecia a luz e a 
sombra – vive no prazer, seja ela má ou boa, alta ou 
baixa, rica ou pobre, vil ou nobre – tem deleite igual 
ao conceber um Iago ou uma Imogênia. O que choca o 
filósofo virtuoso deleita o poeta camaleão. [...] O poeta 
é o mais impoético de tudo o que existe, porque não 
tem identidade, continuamente adentra e enche outro 
corpo. O sol, a lua, o mar e os homens e as mulheres, 
que são criaturas de impulso, são poéticos e têm um 
atributo imutável; o poeta não tem nenhum, nenhuma 
identidade. É certamente a mais impoética de todas as 
criaturas de Deus.144 

O poeta como a mais impoética das criaturas de Keats nos assusta, 
nos apavora, pois então o que é mesmo que estamos fazendo aqui nos 
Estudos em Escrita Criativa? Por que escrevemos? Para que escreve-
mos? Para quem escrevemos? E nessa angústia criativa, diante dessa 
Pergunta Original que nos pressiona a uma Resposta Perdida, pedimos 
socorro, clamamos palavras ao professor da Universidade de Colum-
bia e escritor turco, nascido em Istambul, Orhan Pamuk (1952).

Em “A maleta do meu pai”, discurso da entrega do Prêmio Nobel de 
Literatura em 2007, e que intitula o livro homônimo, Pamuk nos ensina 
o momento de adentrarmos, com os olhos dos amantes, o coração do 
bem escrever.

Se um escritor quiser contar a sua própria história – 
contá-la devagar, como se fosse uma história sobre 

144 KEATS, John. Ode sobre a melancolia e outros poemas. Organização e tra-
dução: Péricles Eugênio da Silva Ramos. São Paulo: Hedra, (1818 in) 2010, p. 
35-36.
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outras pessoas –, primeiro precisa sentir a força da his-
tória acumular-se dentro de si. Se ele decide sentar-se 
diante da mesa e entregar-se com paciência à sua arte 
– este ofício –, precisa, primeiro, ganhar alguma espe-
rança. O anjo da inspiração (que visita regularmente 
alguns e raramente outros) favorece os escritores do-
tados de esperança e confiança, e é quando o escri-
tor se sente mais só, quando ele mais duvida dos seus 
esforços, dos seus sonhos e do valor do que escreve 
– quando acha que sua história é só a sua história –, 
é em momentos assim que o anjo decide revelar-lhe 
histórias, imagens e sonhos que irão evocar o mundo 
que ele pretende construir.145 

    
O Amor Perfeito para quem escreve se chama Literatura, Ficção, 

Poesia, Ensaio Teórico-Poético – sim, porque fazemos Escrita Criativa 
na conexão de teorias –, Amor Perfeito que adentra o corpo feito o ar 
em nossos pulmões, e conseguimos viver mais um dia, e mais um, e 
tudo fica pleno novamente. Tudo faz sentido agora. Pamuk confirma e 
continua em “O autor implícito”, do mesmo A maleta do meu pai.

Para ser feliz, preciso da minha dose diária de litera-
tura.
[...]
Mas por favor não me entendam mal: um escritor tão 
dependente da literatura como eu nunca poderia ser o 
tipo de pessoa superficial que encontra a felicidade na 
beleza dos livros que já escreveu, nem fica se congratu-
lando por já ter escrito certo número de livros ou pelo 
sucesso de cada um. A literatura não permite a um es-
critor como esse fazer de conta que salvou o mundo; 
no máximo, ela lhe dá a oportunidade de salvar um dia 
de cada vez. E todos os dias são difíceis. Os dias são 
difíceis quando você não escreve. São difíceis quan-

145 PAMUK, Orhan. A maleta do meu pai. Tradução: Sérgio Flaksman. São Pau-
lo: Companhia das Letras, 2007, p. 15.



142

do não consegue escrever nada. O segredo é encontrar 
esperança suficiente para chegar ao fim do dia e, se o 
livro ou o trecho que está lendo for bom, encontrar nele 
alguma alegria, e felicidade, ainda que só por um dia.146

Por isso escrevemos. Para isso escrevemos. Para quem escrevemos. 
E talvez para salvar mais que um dia do presente, talvez salvar um dia 
do passado. Reparar.

Reparação é o décimo sexto livro do escritor britânico, nascido em 
Aldershot, Hampshire, Reino Unido, Ian McEwan (1948). Ele narra 
a história da adolescente e futura escritora Bryoni Tallis, que por sua 
vez narra a história do romance entre a irmã mais velha Cecilia Tallis e 
Robbie Turner, como se para tentar consertar os fatos do passado, como 
se para tentar absorvê-los, compreendê-los. Reparar.

Aos onze anos de idade Briony escreveu sua primeira 
história – uma bobagem, imitação de meia dúzia de 
narrativas folclóricas; faltava-lhe, ela percebeu de-
pois, aquele vital conhecimento do mundo que faz jus 
à admiração do leitor. Mas aquela primeira tentativa 
desajeitada lhe mostrou que a própria imaginação era 
uma fonte de segredos: quando ela começava a escre-
ver uma história, ninguém podia saber. Fingir com 
palavras era uma coisa tão hesitante, tão vulnerável, 
tão constrangedora, que ninguém podia ficar sabendo. 
Só de escrever disse ela ou e então, Briony envergo-
nhava-se, sentia-se ridícula, por fingir conhecer as 
emoções de um ser imaginário. Cada vez que falava 
sobre a fraqueza de um personagem, inevitavelmente 
se expunha; era fatal que o leitor imaginasse estar ela 
descrevendo-se a si própria.147

146 PAMUK, Orhan. Op. cit., p. 74-75.
147 McEWAN, Ian. Reparação. Tradução: Paulo Henriques Britto. São Paulo: 
Companhia das Letras, 2011, p. 12, itálico da edição.
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Com o tempo, Briony vai percebendo que o maior amor é quando se 
consegue sair de si e se colocar no lugar do outro, e criar um persona-
gem com voz própria, emoções próprias, e que, ao mesmo tempo, seja 
um pedaço de si.

O problema desses cinquenta e nove anos é este: como 
pode uma romancista realizar uma reparação se, com 
seu poder absoluto de decidir como a história termina, 
ela é também Deus? Não há ninguém, nenhuma entida-
de ou ser mais elevado a que ela possa apelar, ou com 
que possa reconciliar-se, ou que possa perdoá-la. Não 
há nada fora dela. Na sua imaginação ela determina os 
limites e as condições. Não há reparação possível para 
Deus nem para os romancistas, nem mesmo para os ro-
mancistas ateus. Desde o início a tarefa era inviável, e 
era justamente essa a questão. A tentativa era tudo.148

E de tentativa em tentativa, quem escreve vai encontrando o próprio 
caminho, vai descortinando a própria voz, para ter um pouco de paz, ser 
feliz ao menos por um dia, e voltar, amanhã, aos pés da Escrita Criativa 
e escrever-lhe uma canção de ninar.

Recolheu-se novamente. Era grande demais a notícia 
para alguém que começava a dar passos com os pró-
prios pés. A havia encontrado? A Resposta Perdida? 
Assim tão simples! Porém tão óbvio! Estivera lá o tem-
po inteiro e ela não percebera, ela não enxergara, ou 
não quisera enxergar. Foi quando saiu de si na mais 
extrema necessidade que ao Grito respondeu, agora 
pensava. Não foi a Pedro que gritou, rasgando o ar de 
seus pulmões. Foi para si mesma aquele Grito, um Gri-
to desenfreado, arranhando as suas cordas vocais. E o 
Tempo se fez Presente, o Tempo foi percebido, e medi-
do, e armazenado nas células cerebrais.149

148 McEWAN, Ian. Op. cit., p. 269.
149 TENÓRIO, Patricia Gonçalves. Op. cit., p. 65.
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Exercício:
	Escrever durante 15 minutos um texto – poema, conto 

ou reflexão teórico-poética – sobre o ato da escrita. 

Filmes sobre O amor (à escrita):
1) Desejo e Reparação: https://www.youtube.com/wat-

ch?v=STvqLQzeqoc 
2) Amor e Inocência: https://www.youtube.com/watch?-

v=y42mIQ-6aq8   
3) Orgulho e Preconceito: https://www.youtube.com/wa-

tch?v=Y6XneqkfD3c 
4) Fim de Caso: http://www.adorocinema.com/filmes/fil-

me-29775/trailer-19537318/ 
5) Meia-Noite em Paris: https://www.youtube.com/wat-

ch?v=CgMMUoXui9M 
6) As Palavras: https://www.youtube.com/watch?v=jlB-

z95JhZKM 
7) Sociedade dos Poetas Mortos: https://www.youtube.

com/watch?v=2j8xOH0udMA 
8) Shakespeare Apaixonado: https://www.youtube.com/

watch?v=a8fRxMdTDZ0 
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O SONHO
Setembro, 2018

httpv://www.youtube.com/watch?v=VY7d7QXOSGY

No encontro passado, falamos sobre o poder do amor de, pelos 
olhos, adentrar o coração, o poder salvador da escrita, um dia por vez, 
o poder da escrita em reparar o passado e criar todo um mundo novo.  

No nosso sexto encontro dos Estudos em Escrita Criativa, investi-
garemos o mundo novo do sonho, a narrativa simbólica do sonho e o 
quanto podemos transmutá-lo em real, em poesia, teoria, crítica, ficção.

Comecemos com o psiquiatra, psicoterapeuta suíço, nascido em 
Kesswil, Carl Gustav Jung (1875-1961). No capítulo I “Chegando ao 
Inconsciente”, da coletânea de ensaios que iniciou a organização ainda 
em vida, O homem e seus símbolos, Jung vai explicar a importância dos 
símbolos na vida dos seres humanos, na vida do Homo sapiens, apre-
sentado por Yuval Noah Harari no seu Sapiens – Uma breve história da 
humanidade, no nosso segundo encontro.

Por existirem inúmeras coisas fora do alcance da com-
preensão humana é que frequentemente utilizamos ter-
mos simbólicos como representação de conceitos que 
não podemos definir ou compreender integralmente. 
Esta é uma das razões por que todas as religiões empre-
gam uma linguagem simbólica e se exprimem através 
de imagens. Mas esse uso consciente que fazemos de 
símbolos é apenas um aspecto de um fato psicológi-
co de grande importância: o homem também produz 
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símbolos, inconsciente e espontaneamente, na forma 
de sonhos.150  

Jung enfatiza a importância dos sonhos, visto eles trazerem à cons-
ciência formas de simbolização do inconsciente. Ele narra a trajetória 
da pesquisa sobre os sonhos do pai da Psicanálise, o médico neurolo-
gista judeu austríaco, nascido em Freiberg in Mähren, Sigmund Freud 
(1856-1939). 

Sigmund Freud foi o pioneiro nessa matéria, o primei-
ro cientista a tentar explorar empiricamente o segundo 
plano inconsciente da consciência. Trabalhou baseado 
na hipótese de que os sonhos não são produto do acaso, 
mas que estão associados a pensamentos e problemas 
conscientes. Essa hipótese nada apresentava de arbi-
trária. Firmava-se na conclusão a que haviam chegado 
eminentes neurologistas (como Pierre Janet) de que os 
sintomas neuróticos estão relacionados com alguma 
experiência consciente. Parece mesmo que esses sin-
tomas são áreas dissociadas da nossa consciência que, 
num outro momento e sob condições diferentes, podem 
tornar-se conscientes.151   

Mais adiante, Jung vai contribuir com o conceito dos arquétipos. 
Na Jornada do Herói, que tratamos no segundo encontro quando fala-
mos sobre O mito, Christopher Vogler toma emprestado sete arquétipos 
junguianos. São eles: HERÓI, MENTOR, CAMALEÃO, PÍCARO, 
ARAUTO, SOMBRA, GUARDIÕES DE LIMIAR.    

Os arquétipos são essas representações míticas, imagens coletivas 
que simbolizam características universais de maneira condensada. Eles 
são instintos percebidos pelos sentidos e que muitas vezes antecipam 
tendências, acontecimentos.

No quinto encontro dos Estudos em Escrita Criativa, vimos a es-
critora no fim da vida Bryoni Tallis tentar consertar um erro da jovem 

150 JUNG, Carl Gustav. 1. Chegando ao inconsciente. In: O homem e seus símbo-
los. Concepção e organização: Carl Gustav Jung. Tradução: Maria Lúcia Pinho. 
2. ed. especial. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2008, p. 18 e 21.
151 JUNG, Carl Gustav. Op. cit., p. 25.
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escritora de 11 anos – ela mesma – em Reparação. O autor, escritor bri-
tânico, nascido em Aldershot, Hampshire, Reino Unido, Ian McEwan, 
utiliza verbos no futuro do pretérito, como se quisesse antecipar tendên-
cias, acontecimentos que nunca aconteceram.

Não por acaso escolhemos Breve romance de sonho, do escritor e mé-
dico judeu austríaco, nascido em Viena, Arthur Schnitzler (1862-1931). 
Não por acaso por ser Schnitzler um grande curioso da psicologia e dos 
métodos terapêuticos, entre eles, a hipnose e a sugestão. Mas não por 
acaso, por Sigmund Freud sentir-se tão próximo de Arthur Schnitzler, 
como se fosse um duplo, o que fazia o pai da Psicanálise evitar a leitura 
do escritor nascido em Viena.

Breve romance começa com uma menina lendo uma história para 
dormir. Os olhos fecham, os olhos fechados para o mundo real e abertos 
para o mundo dos sonhos. A partir de então, já não temos certeza de 
qual mundo habitamos.   

Até ali, a pequena lera em voz alta; agora, quase de re-
pente, seus olhos se fecharam. Sorrindo, os pais se en-
treolharam, Fridolin agachou-se, beijou-lhe os cabelos 
loiros e fechou o livro sobre a mesa ainda posta. Como 
se a tivessem flagrado, a menina ergueu os olhos.152  

Freud utiliza a narração dos sonhos pelos seus pacientes para criar 
o método das associações livres, que consiste em, a partir do sonho 
narrado, desfiar o fio de Ariadne da inconsciência até desvendar o pen-
samento, a ideia, o trauma que se deseja camuflar. Jung afirma, contra-
pondo-se a Freud e a partir de uma experiência de um colega, que não 
é preciso estar dormindo, sonhando, para ir atrás do que foi reprimido. 
Que isso não precisaria ser feito de olhos bem fechados.153

Este episódio alertou-me para o fato de que não seria 
necessário utilizar o sonho como ponto de partida para 

152 SCHNITZLER, Arthur. Breve romance de sonho. Tradução: Sérgio Tellaroli. 
São Paulo: Companhia das letras, (1926 in) 2011, p. 07.
153 Propositalmente, iniciamos este encontro com o curta Olhos fechados e usa-
mos e expressão De olhos bem fechados, título em português da adaptação (em 
1999) de Breve romance de sonho de Schnitzler para o cinema por Stanley Ku-
brick, com Tom Cruise, Nicole Kidman, Sidney Pollack, entre outros.
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o processo da livre associação quando se quer descobrir 
complexos de um paciente. Mostrou-me que podemos 
alcançar o centro diretamente de qualquer dos pontos 
de uma circunferência, a partir do alfabeto cirílico, de 
meditações sobre uma bola de cristal, de um moinho de 
orações dos lamaístas, de uma pintura moderna ou, até 
mesmo, de uma conversa ocasional a respeito de qual-
quer banalidade. O sonho não vai ser, neste particular, 
mais ou menos útil do que qualquer outro ponto de par-
tida que se tome. No entanto, os sonhos têm uma sig-
nificação própria, mesmo quando provocados por al-
guma perturbação emocional em que estejam também 
envolvidos rapidamente aos estímulos ou perturbações 
externas. É por isso que a livre associação pode levar o 
indivíduo de um sonho qualquer aos pensamentos se-
cretos mais críticos.154

Mas voltemos ao nosso Breve romance.
Schnitzler narra a história de Fridolin e Albertine, os jovens pais da 

menina de cabelos loiros que quase dorme, quase sonha do início do 
livro. Ele narra o primeiro baile do ano, narra em uma conversa indireta 
como se os dois estivessem deitados, com os olhos quase fechados, em 
seu leito de casal.

E, no entanto, da charla ligeira acerca da aventura insig-
nificante da noite anterior, mergulharam ambos numa 
conversa mais séria sobre os desejos ocultos, quase in-
suspeitos, que, mesmo nas almas mais puras e cristali-
nas, logram produzir turbilhões perigosos e sombrios; 
falavam das regiões secretas pelas quais pouco ou nada 
ansiavam e para onde, não obstante, o incompreensível 
vento do destino poderia, ainda que apenas em sonho, 
arrastá-los.155  

154 JUNG, Carl Gustav. Op. cit., p. 28.
155 SCHNITZLER, Arthur. Op. cit., p. 10.
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E inicia a viagem onírica de Fridolin em busca das fantasias sexuais 
de ambos. E de fantasia em fantasia, de sonho em sonho, eles vão reve-
lando suas regiões mais perigosas e secretas.

Jung continua nos guiando pelo seu estudo dos sonhos e que irão nos 
conectar com outra narrativa mais adiante.

Concluí, seguindo essa linha de raciocínios, que só o 
material que é parte visível de um sonho pode ser uti-
lizado para a sua interpretação. O sonho tem seus pró-
prios limites. Sua própria forma específica nos mostra o 
que a ele pertence e o que dele se afasta. Enquanto a li-
vre associação, numa espécie de linha em zigue-zague, 
nos afasta do material original do sonho, o método que 
desenvolvi se assemelha mais a um movimento de cir-
cunvolução cujo centro é a imagem do sonho. Trabalho 
em torno da imagem do sonho e desprezo qualquer ten-
tativa do sonhador para dela escapar. Inúmeras vezes, 
na minha atividade profissional, tive de repetir a frase: 
“Vamos voltar ao seu sonho. O que dizia o sonho?”156

A outra narrativa prometida um pouco antes é o filme A origem 
(Inseption, 2010), escrito, dirigido e produzido pelo cineasta, roteirista 
e produtor anglo-americano, nascido em Londres, Christopher Nolan 
(1970).  

A origem narra a história de Don Cobb (Leonardo DiCaprio), arqui-
teto e ladrão de sonhos. Ele é contratado por um poderoso empresário 
japonês, Saito (Ken Watanabe), para inserir uma ideia na mente do 
filho – Robert Fischer (Cillian Murphy) – do maior inimigo que está 
(quase) no leito de morte. Cobb já usou esse mesmo método com a 
esposa Mal (Marion Cottilard) para ela retornar à realidade, no entanto 
ela se suicidou, incriminando o marido, afastando-o dos filhos e as-
sombrando-lhe os sonhos com infinita culpa.

Relacionamos o filme de Nolan ao conceito de Jung de centro do so-
nho, os símbolos que podem ser extraídos dos sonhos para dar sentido 
156 JUNG, Carl Gustav. Op. cit., p. 30-31, itálico da edição.  
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à vida e descobrir os complexos mais angustiantes da psique humana. 
Como se A origem fosse exatamente na direção contrária do conceito 
junguiano, uma inserção de fora para o centro do sonho no filme, uma 
extração do centro do sonho para a consciência no conceito de Jung. 

E podemos relacionar o filme e roteiro de Christopher Nolan com o 
Breve romance de sonho, de Arthur Schnitzler, quando este mergulha 
de camada em camada nos sonhos de Fridolin até a tomada de consciên-
cia e arrependimento perante a esposa, da mesma forma que Don Cobb 
enfrenta a culpa e deixa partir para sempre a sua amada esposa Mal.   

O nosso propósito é indicar que o sonho é a segunda maior fon-
te de narrativa. A primeira é a vida, que experimentamos diretamente 
através de nossos sentidos, através da percepção. Quando acordamos 
nossos sentidos, feito iniciamos no primeiro encontro dos Estudos com 
o tempo, com o presente do presente de Agostinho de Hipona, quando 
despertamos nossos sentidos, nós nos abrimos para que a vida penetre e 
desperte em nossas células cerebrais nossos desejos mais secretos, nos-
sos mitos pessoais, e que esses desejos vindo à tona podem nos impul-
sionar a escrever histórias verdadeiras – as nossas histórias –, mesmo 
que em forma de ficção, de poesia, de ensaios teórico-poéticos.

No sonho, Arabella precisaria substituir a coordenado-
ra, que adoecera repentinamente, em uma exposição 
de artistas gaúchos contemporâneos na Romênia e na 
República Tcheca.
Praga emanaria o aroma de setembro em pleno mês de 
maio. A exposição que Arabella iria representando o 
Museu e a coordenadora seria somente no outro dia.
Arabella sem bagagens, Arabella em apuros, não pare-
cia estar em apuros quando se registraria no hotel, e sai-
ria pelas ruas da cidade, como se fosse uma transeunte 
local. Compraria um ticket para assistir a um quarteto 
de cordas naquela noite, mesmo não possuindo um ves-
tido apropriado por causa da bagagem perdida – vesti-
do que trataria de comprar na rua Parizska.157

157 Extraído de Doze horas, tese de doutorado em Escrita Criativa pela Pontifícia 
Universidade Católica do Rio Grande do Sul – PUCRS.  
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Exercício:
	Narrar, em 15 minutos, utilizando o futuro do pretérito, 

e em forma de conto ou poesia, a história de um sonho que você 
teve recentemente. 

  
Filmes sobre O sonho:

1) De Olhos Bem Fechados: https://www.youtube.com/
watch?v=yxqrzWe0Ggc

2) A Origem: https://www.youtube.com/watch?v=Hiixbt-
N-O24 

3) A Vida Secreta de Walter Mitty: https://www.youtube.
com/watch?v=HiixbtN-O24 

4) O Mágico de Oz:  https://www.youtube.com/watch?-
v=Wow3LuAk_Wo 

5) Alice no País das Maravilhas: https://www.youtube.
com/watch?v=R7ygoQRaWYY 

6) O Primeiro Mentiroso: https://www.youtube.com/wat-
ch?v=PExzTjJLTZ4

7) O Ilusionista: https://www.youtube.com/watch?-
v=gDsWXMLl4AQ 

8) Sonho de uma Noite de Verão: https://www.youtube.
com/watch?v=yUw-LBTz55A   
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A IMAGEM
Outubro, 2018

httpv://www.youtube.com/watch?v=EAAPVLPxN98

 No primeiro encontro dos Estudos em Escrita Criativa falamos so-
bre a dissertação de mestrado “O retrato de Dorian Gray, de Oscar 
Wilde: um romance indicial, agostiniano e prefigural”. Falamos que os 
três pilares da dissertação eram 1) a indicialidade de Dorian em relação 
ao quadro, 2) o eterno em Dorian, sempre jovem e belo, e a inscrição do 
tempo na narrativa do quadro utilizando o Triplo presente de Agostinho 
de Hipona e 3) a prefiguração no único romance de Wilde, O retrato 
de Dorian Gray, do que se preencheria anos depois na longa carta, De 
Profundis, escrita na prisão ao seu ex-amante, usando o conceito de 
Figura de Erich Auerbach.

Neste sétimo encontro, iremos investigar a indicialidade de Dorian 
em relação ao quadro, para desfiarmos uma série de teóricos e ficcio-
nistas que trabalharão A imagem. O próprio Oscar Wilde era um grande 
investigador da imagem no que concerne à Estética e à Vida imitando a 
Arte muito mais do que a Arte imitando a Vida – o que afirma no “en-
saio romanceado” “A Decadência da Mentira”.

VYVYAN: [...] Tudo quanto desejo demonstrar é este 
princípio geral: a Vida imita a Arte, muito mais do que 
a Arte imita a Vida. E estou certo de que se você re-
fletir a este respeito, verá que é certo. A vida segura 
o espelho para a arte e reproduz algum tipo estranho 
imaginado pelo pintor ou pelo escultor, ou realiza com 
fatos o que foi sonhado como ficção. Cientificamente 
falando, a base da vida – a energia da vida, como dizia 
Aristóteles – é simplesmente o desejo de expressão, e a 
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arte nos oferece sempre formas variadas para chegar a 
essa expressão.158

Mas voltemos à indicialidade de Dorian Gray em relação à própria 
imagem inscrita no quadro.

Aproximadamente em 1844, o filósofo, matemático, linguista nor-
te-americano, nascido em Cambridge, Massachusetts, Charles Sanders 
Peirce (1839-1914), em Semiótica,159 formulou um quadro de catego-
rias, não necessariamente fixas, no qual as características predominan-
tes se agrupavam em: ícones, quando o referente e o signo possuem 
uma relação de semelhança extrema, mas sem a necessidade de um 
referente exterior; índices, quando o referente exterior é exigido; e sím-
bolos, quando o referente e o signo são ligados pelas associações de 
ideias. Entre exemplos dessas categorias temos a pintura, a fotografia e 
a metáfora, respectivamente. 

Na nossa dissertação de mestrado, afirmamos ser O retrato de 
Dorian Gray um caso da ekphrasis, ou uma representação verbal de uma 
representação visual. Por se tratar de um quadro, do domínio da pintura, 
aparentemente poderíamos considerá-lo um ícone. Mas, ao investigar 
melhor, descobrimos que o referente, ou seja, Dorian, e o signo, ou 
seja, o quadro, não possuem “semelhança extrema” até o fim. Enquanto 
Dorian permanece “jovem e belo”, o quadro vai se tornando “velho e 
feio”, acompanhando a corrupção da alma de Dorian, referindo-se a ele. 
Vejamos o que Basil Hallward afirma ao amigo em comum, o hedonista 
Lorde Harry, sobre o motivo de não querer expor o retrato pintado do 
belo e jovem Dorian Gray.  

– Harry – disse Basil Hallward, encarando-o. – Todo 
retrato pintado com sentimento é um retrato do artista, 

158 WILDE, Oscar. A Decadência da Mentira. In Obra completa. Volume único. 
Introdução geral e Nota editorial, Ensaio biográfico-crítico, Bibliografia, Cro-
nologia da vida e da obra: James Laver. Tradução: Oscar Mendes. Rio de Janei-
ro: Nova Aguilar, (1891 in) 2007, p. 1087.  
159 PEIRCE, Charles Sanders. Semiótica. Tradução: José Teixeira Coelho Neto. 
1. reimpressão da 4. ed. São Paulo: Perspectiva, (aproximadamente 1884 in) 
2012 – (Estudos; 46 / dirigida por J. Guinsburg).  
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não de quem posa. A pessoa que posa é apenas o 
acidente, a ocasião. Não é ela que é revelada pelo pintor; 
é antes o pintor que se revela no quadro colorido. E 
não vou exibir esse quadro porque tenho medo de que 
mostre o segredo de minha própria alma.160

Falamos de alma, de imagem, da alma de Dorian Gray sendo im-
pressa nos átomos do quadro pintado por Basil Hallward. E quando 
falamos de átomos, falamos de Epicuro.

Epicuro nasceu em 341 a.C., em Atenas ou em Samos. Acredita-se 
que foi por meio de Nausífanes de Teo, discípulo de Demócrito (c. 
460-370 a.C.), que Epicuro tomou conhecimento “das doutrinas desse 
grande atomista”. A partir da doutrina atomista criada por Demócrito 
e também por Leucipo, Epicuro a teria aprofundado e desenvolvido, 
sendo retomada, mais de dois séculos depois, por seu discípulo Tito 
Lucrécio Caro (c. 99 a 55 a.C.) no livro-poema De rerum natura, Da 
natureza das coisas.

Segundo Epicuro, “todos os corpos, por mais compactos que sejam, 
possuem interstícios vazios dentro deles” (EPICURO in PESSANHA, 
1985, p. 12). As sementes ou átomos, essas menores partículas 
indivisíveis descobertas por Demócrito e Leucipo, poderiam sofrer um 
desvio (climanen), “sem nenhuma razão mecânica”, o que geraria “a 
ruptura da necessidade” para “acolher a contingência”, ou, em outras 
palavras, a realização da livre vontade, do livre-arbítrio.

Antes de mais, nada provém do nada, pois que então 
tudo nasceria sem necessidade de sementes e, se se dis-
solvesse no nada tudo o que desaparece, todas as coisas 
seriam destruídas, anulando-se as partes, nas quais se 
decompunham. E também é certo que o todo foi sem-
pre tal como é agora e será sempre assim, pois nada 
existe nele que possa mudar-se. Com efeito, mais além 

160 WILDE, Oscar. O retrato de Dorian Gray. Organização: Nicholas Frankel. 
Tradução: Jorio Dauster. Ed. anotada e não censurada. São Paulo: Globo, (1890 
in) 2013, p. 83. – (Biblioteca Azul).  



155

do todo não existe. Nada que penetrando nele produza 
a sua transformação.161

Mas por que falamos de Epicuro quando falamos de imagem, da alma 
de Dorian inscrita na narrativa do quadro pintado por Basil Hallward? 
Porque falamos de fotografia.

Quando afirmamos na nossa dissertação de mestrado que O retrato 
de Dorian Gray, de Oscar Wilde, estaria mais para a categoria de índice 
do que para a de ícone – como seria de se esperar por tratar-se de uma 
pintura –, estamos falando também da fotografia, que é um dos exem-
plos do índice peirceano, fotografia que é a inscrição da luz através dos 
(átomos dos) sais de prata.

E quando falamos de fotografia, falamos de um dos maiores, senão 
o maior teórico do assunto, o escritor, sociólogo, crítico literário, semi-
ólogo e filósofo francês, nascido em Cherbourg, Roland Barthes (1915-
1980), e o seu A câmara clara.

(...) o Referente da Fotografia não é o mesmo que o dos 
outros sistemas de representação. Chamo de “referen-
te fotográfico” não a coisa facultativamente real a que 
remete uma imagem ou um signo, mas a coisa necessa-
riamente real que foi colocada diante da objetiva, sem 
a qual não haveria fotografia. A pintura pode simular a 
realidade sem tê-la visto. O discurso combina signos 
que certamente têm referentes, mas esses referentes po-
dem ser, e na maior parte das vezes são, “quimeras”. 
Ao contrário dessas imitações, na Fotografia jamais 
posso negar que a coisa esteve lá.162

161 EPICURO. Antologia de textos. In Os pensadores. Traduções e notas de 
Agostinho da Silva ... [et al.]. Estudos introdutórios de E. Joyau e G. Ribbeck. 3ª 
edição. São Paulo: Abril Cultural, 1985, p. 51-52.
162 BARTHES, Roland. A câmara clara: Nota sobre a fotografia. Tradução: Júlio 
Castañon Guimarães. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1980 (em 2011), p. 86, 
itálico da edição.
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Em 1936 foi publicado pela primeira vez (e postumamente publi-
cado em 1955) um dos textos mais conhecidos – e basilar no estu-
do sobre a fotografia – do filósofo, crítico de arte, sociólogo alemão, 
nascido em Berlim, Walter Benjamin (1892-1940). Trata-se do ensaio 
com título em alemão Das Kunstwerk im Zeitalter seiner Technischen 
Reproduzierbarkeit, ou “A obra de arte na era de sua reprodutibilidade 
técnica”.163

Benjamin afirma no seu ensaio que “a obra de arte sempre foi repro-
dutível”. Começando com a xilogravura, o desenho torna-se passível de 
reprodução. Da xilogravura na Idade Média, passando pela estampa em 
chapa de cobre e a água-forte, até culminar com a litografia no início 
do século XIX.

Da litografia chegamos às artes gráficas, procurando ilustrar a vida 
cotidiana, mas de maneira atualizada, com criações sempre novas. Com 
a fotografia, a mão foi liberada das responsabilidades mais importantes, 
dando prioridade ao olho. Mas existia algo que, mesmo na reprodução 
mais perfeita, estava ausente: o aqui e agora da obra de arte.

Walter Benjamin em seu ensaio nos conduz à afirmação de que “o 
que se atrofia na era da reprodutibilidade técnica da obra de arte é sua 
aura”. O aqui e agora do original era o que lhe transmitia o caráter de 
autenticidade, caráter que a reprodução atualiza, substitui a existência 
única do original pela existência serial aos poucos, ou em velocidade 
radical com o cinema, que, por sua vez, estava contido virtualmente 
na fotografia.

Mas “o que é a aura”? Benjamin nos pergunta. E nos responde ao 
mesmo tempo: É a “aparição única de uma coisa distante por mais per-
to que ela esteja”. Destruímos a aura quando retiramos as camadas e 
camadas de identidade de um objeto, feito os indígenas acreditavam 
realizar a fotografia, como se retirássemos o objeto de seu invólucro 
original – os índios acreditavam que, à cada fotografia, uma camada da 
alma era retirada, e, ao voltarmos para Epicuro e Demóstenes, visuali-
zaremos a base desse temor ancestral.

163 BENJAMIN, Walter. A obra de arte na era de sua reprodutibilidade técnica. 
In A ideia do cinema. Tradução: José Lino Grünnewald. Rio de Janeiro: Civili-
zação Brasileira, (1936 in) 1996.
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Da superfície dos corpos se desprende um eflúvio con-
tínuo, que se não manifesta como diminuição, visto que 
se encontra compensado pelo afluxo e conserva durante 
muito tempo a posição e a ordem dos átomos do corpo 
sólido. 
*
A estas imagens chamamos simulacros. 
*
A semelhança das imagens com as coisas que chama-
mos reais e verdadeiras não existiria se não houvesse 
semelhantes emanações. 
A falsidade ou o erro está sempre no juntar-se de uma 
opinião.164 

  
Chegamos ao último texto a ser conectado ao nosso sétimo encon-

tro: a novela do escritor argentino, nascido em Buenos Aires, Adolfo 
Bioy Casares (1914-1999), A invenção de Morel,165 que foi publicada 
pela primeira vez em 1940. Novela, por se tratar de um conflito úni-
co, voltada para um narrador em primeira pessoa, conduzida para um 
final contundente.

A novela de Bioy Casares se passa em uma ilha chamada pelo nar-
rador de Villings, pertencente ao arquipélago Ellice – fato contestado 
pelo editor por causa da vegetação diferente deste arquipélago. Essa 
não é a única intromissão de outras instâncias para contestar alguma 
informação do narrador, como se para querer desacreditá-lo, ao mesmo 
tempo que nos colocando no abismo dos espelhos superpostos entre o 
Real e a Ficção.

O fugitivo de uma prisão (em Caracas, Venezuela?) ouve falar de 
uma ilha deserta onde se pode esconder mas não se pode viver.   

– Para um perseguido, para o senhor, só há um lugar no 
mundo, mas nesse lugar não se vive. É uma ilha. Em 

164 EPICURO. Op. cit., p. 51.
165 CASARES, Adolfo Bioy. A invenção de Morel. In Obras completas de Adolfo 
Bioy Casares: volume I. Organização: Daniel Martino. Tradução: Sérgio Molina 
et al. 1. ed. São Paulo: Globo, 2014.
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1924, mais ou menos, gente branca andou por lá cons-
truindo um museu, uma capela, uma piscina. As obras 
estão concluídas e abandonadas.
Eu o interrompi; queria sua ajuda para a viagem; o mer-
cador continuou: 
– Nem os piratas chineses, nem o barco pintado de 
branco da Fundação Rockefeller aportam nela. É foco 
de uma doença, ainda misteriosa, que mata de fora para 
dentro. Caem as unhas, o cabelo; morrem a pele e as 
córneas dos olhos; e o corpo sobrevive oito, quinze 
dias. Os tripulantes de um vapor que tinha fundeado 
na ilha estavam despelados, calvos, sem unhas – todos 
mortos –, quando o cruzador japonês Namura os en-
controu. O vapor foi afundado a tiros de canhão.166

O fugitivo, ao conseguir chegar à ilha em um bote com remos depois 
de uma provável insolação, precisa sobreviver na parte mais baixa da 
ilha, inundada periodicamente pelas marés. Em uma das inundações, 
ocorre um milagre: aquela ilha que para ele, há cem dias, era deserta, 
passa a ser habitada por personagens estranhos, vestindo roupas estra-
nhas de outra geração. Até o momento em que o fugitivo vê uma mu-
lher: Faustine.

O narrador tenta se aproximar de Faustine, deposita em Faustine a 
sua esperança última. A sua imagem e semelhança. Ele tenta falar com 
sua “esperança”, tenta tocá-la. Mas, da mesma forma que anuncia no 
início do texto o final trágico de sua história (e de todos da ilha), o nar-
rador sugere o segredo que vai sendo revelado aos poucos para o leitor: 
são os simulacros de Epicuro, Demóstenes, Benjamin.

Quando a mulher chegou ao rochedo, eu estava olhan-
do o poente. Ficou imóvel, à procura de um lugar onde 
estender a manta. Depois caminhou em minha direção. 
Se eu esticasse o braço, teria tocado nela. Essa possibi-
lidade me horrorizou (como se me expusesse ao risco 
de tocar um fantasma). Em sua prescindência de mim 

166 CASARES, Adolfo Bioy. Op. cit., p. 17-18, itálico da edição.
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havia algo de terrível. Contudo, ao se sentar ao meu 
lado, ela me desafiava e, de certo modo, punha fim a 
essa prescindência.167

Faustine conversa com Morel, e o nosso narrador parece ser invi-
sível aos olhos do casal. Eles repetem diálogos, posições, vestes e ce-
nários de oito dias atrás. O fugitivo descobre ser tudo fruto de uma 
máquina que capturou a imagem dos corpos e das almas dos visitantes 
da ilha, e as imagens são acionadas quando é maré-cheia. Morel explica 
aos convidados e o fugitivo assiste, escondido.

“Meu abuso consiste em tê-los fotografado sem au-
torização. É claro que não se trata de uma fotografia 
qualquer; é meu último invento. Nós viveremos nessa 
fotografia, para sempre. Imaginem um cenário em que 
se representasse completamente nossa vida nestes sete 
dias. Nós representamos. Todos os nossos atos ficaram 
gravados.”168

Nosso sétimo encontro apontou como setas para algumas questões 
sobre A imagem: a indicialidade da fotografia, a aura da obra de arte que 
a reprodutibilidade da fotografia vem destruir, as emanações das super-
fícies dos átomos gerando os simulacros, a Vida imitando a Arte e pro-
piciando, ao mesmo tempo, narrativas Reais e Fictícias, Teóricas e Poé-
ticas, nessa busca por atingir o céu de Faustine de sentido e significação.

E se tentássemos transformar a imagem em palavras? Em Escrita 
Criativa?

Arabella e a briga dos pais. A terceira irmã mais nova 
com o xilofone silencioso. A mãe e a voz estridente. 
O pai com o rosto crispado. Arabella e os pais próxi-
mos um do outro. A mãe e a voz mais alta. O pai com 
os olhos flamejantes. A irmã mais nova, o xilofone, o 
silêncio. Arabella, o pai à esquerda, a mãe à direita. O 
pai, a mão no alto. A mãe, os olhos no alto. Rosto cris-

167 CASARES, Adolfo Bioy. Op. cit., p. 30.
168 CASARES, Adolfo Bioy. Op. cit., p. 57.
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pado de Arabella. Mão flamejante do pai. Olhos estri-
dentes da mãe. O grito do xilofone de Débora.169

Exercício:
	A partir de fotografias de seu celular, ou mesmo as 

mostradas durante o encontro, escreva, em 15 minutos, um pe-
queno conto, poema ou reflexão teórico-poética.

Filmes sobre A imagem:
1) O Retrato de Dorian Gray: https://www.youtube.com/

watch?v=1bnkm4qQNZ4
2) Palavras e Imagens: https://www.youtube.com/wat-

ch?v=5w8Duej_cyc 
3) O Sorriso de Monalisa: https://www.youtube.com/wa-

tch?v=l-JiWYt6T0s 
4) Com Amor, Van Gogh: https://www.youtube.com/wat-

ch?v=3tslxWf9t5w
5) O Sal da Terra: https://www.youtube.com/watch?v=p-

G3YLpZKomE
6) Blow-up:https://www.youtube.com/watch?v=Tr-

J9U75OZOw 
7) Janela Indiscreta: https://www.youtube.com/watch?-

v=VfCMzmoQn4o 
8) A Invenção de Morel: https://www.youtube.com/wat-

ch?v=P0JSS9sk8Qg 

169 Extraído de Doze horas, tese de doutorado em Escrita Criativa pela Pontifícia 
Universidade Católica do Rio Grande do Sul – PUCRS.
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O FOGO
Novembro, 2018

https://www.youtube.com/watch?v=6rjXkXpX8Wk 

Chegamos ao oitavo e último encontro de 2018 dos Estudos em Es-
crita Criativa. Navegamos por teóricos, poetas e ficcionistas do Tempo, 
do Mito, da Viagem, da Música, do Amor, do Sonho, da Imagem, até 
nos consumirmos no Fogo que arde sem se ver da Criação, a Escrita 
Criativa que engloba todos os temas anteriormente tratados.

Comecemos hoje com o filósofo e poeta francês, nascido em Bar-
-sur-Aube, Gaston Bachelard (1884-1962). Não à toa escolhemos um 
poeta que é filósofo para abrirmos o nosso último encontro do ano. 
Bachelard, como poucos, sabe transitar entre esses dois mundos que se 
retroalimentam, que se interestimulam: a Teoria e a Poesia. 

A obra de Bachelard é dividida em diurna e noturna. O devaneio 
imaginativo encontra-se na obra noturna, na qual descobrimos A psi-
canálise do fogo (1938), A água e os sonhos (1942), O ar e os sonhos 
(1943), A terra e os devaneios da vontade (1948) e A poética do espaço 
(1957). Escolhemos para o nosso oitavo e último encontro o livro A 
psicanálise do fogo, por pensarmos ter a ver com outros teóricos que 
desejamos conectar.

Fechemos os olhos. Deixemos o Tempo Presente invadir nossos os-
sos, penetrar nossos pulmões. O Presente que é o único Tempo possível 
que vimos em Agostinho de Hipona, no Gênesis, no Eclesiastes, o eter-
no Dorian Gray sendo inscrito na narrativa temporal do quadro, a Figu-
ra dos Primeiros Padres e de Erich Auerbach, o Presente como o Tempo 
mesmo de André Comte-Sponville, a plenitude de vida de Walt Whit-
man. Voltamos para o primeiro encontro como se fosse ontem, como se 
Crítica e Ficção fossem unos, e Gaston Bachelard nos ajuda a caminhar.
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Os eixos da poesia e da ciência são a princípio inversos. 
Tudo o que a filosofia pode esperar é tornar a poesia e 
a ciência complementares, uni-las como dois contrários 
benfeitos. É preciso, portanto, opor ao espírito poético 
expansivo o espírito científico taciturno, para o qual a 
antipatia prévia é uma saudável precaução.170

Os olhos fechados nos ajudam a abrir as asas e nos lançarmos no 
abismo da Criação. Ajudam-nos a investigar a ancestralidade de Homo 
sapiens em Yuval Harari, o mito como uma resposta que anula a per-
gunta na Criação do mundo em André Jolles, as possibilidades da Po-
ética de Aristóteles sendo maiores que a História, as escolhas de Van 
Gogh, de Édipo Rei, e Hamlet, e Ícaro, e tantos e tantos mitos no nosso 
segundo encontro.

Ao contrário, dedicaremos uma parte de nossos esfor-
ços a mostrar que o devaneio não cessa de retomar os te-
mas primitivos, não cessa de trabalhar como uma alma 
primitiva, a despeito do pensamento elaborado, contra a 
própria instrução das experiências científicas.171     

A viagem que fizemos de dentro para fora, de fora para dentro no 
nosso terceiro encontro com Michel Onfray, Luís Vaz de Camões, Ales-
sandro Baricco, Joseph Campbell, Christopher Vogler, María Elena 
Morán Atencio, Maureen Murdock e Adriana Lisboa. 

Há no homem uma verdadeira vontade de intelectua-
lidade. Subestima-se a necessidade de compreender, 
quando esta é colocada, como fazem o pragmatismo e 
o bergsonismo, sob a dependência absoluta do princí-
pio de utilidade. Propomos, pois, agrupar, sob o nome 
de complexo de Prometeu, todas as tendências que nos 
impelem a saber tanto quanto nossos pais, mais que 

170 BACHELARD, Gaston. A psicanálise do fogo. Tradução: Paulo Neves. 3ª edi-
ção. São Paulo: Martins Fontes, (1949 in) 2008, p. 2 – (Tópicos).
171 BACHELARD, Gaston. Op. cit., p. 5-6.
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nossos pais, tanto quanto nossos mestres, mais que nos-
sos mestres.172  

 
A música inundou nossas células cerebrais com as recordações do 

Presente do Passado, a expectativa do Presente do Futuro, na percepção 
do Presente do Presente com a Teoria Barroca dos Afetos em Hermann 
Hesse, e o uso da falsa terceira pessoa do singular no nosso quarto en-
contro.

O homem sonhador diante da lareira é, ao contrário, o 
homem das profundezas e o homem de um devir. Ou 
ainda, melhor dizendo, o fogo dá ao homem que sonha 
a lição de uma profundidade que contém um devir: a 
chama brota do coração dos ramos. Daí esta intuição 
de Rodin, que Max Scheler cita sem comentar, certa-
mente sem perceber seu caráter nitidamente primitivo: 
“Cada coisa é apenas o limite da chama, à qual deve 
sua existência.”173 

Quando nos deixamos ser invadidos no quinto encontro pelos espi-
ões da alma, os olhos de quem escreve que tudo observa, tudo percebe, 
tudo sente, em busca do sentimento que dê sentido à existência, que nos 
faça ser maiores e melhores, feito o fogo de Camões no soneto que abre 
o nosso encontro de hoje: “O amor é fogo que arde sem se ver.” O amor 
de Guiraut de Borneilh nas Canções dos Trovadores, a carcaça do poeta 
inglês John Keats, a angústia criativa do Prêmio Nobel em Literatura 
em 2007 Ohran Pamuk, o amor que tudo perdoa, que tudo repara com 
Ian McEwan.

A experiência do fogo do amor é que é a base da indu-
ção objetiva. Uma vez mais, a explicação pelo útil deve 
ceder ante a explicação pelo agradável, a explicação 
racional ante a explicação psicanalítica. Quando se põe 
o acento, como propomos, sobre o valor agradável, de-
ve-se convir que, se o fogo é útil depois, ele é agradável 
em sua preparação. Talvez seja mais agradável antes do 

172 BACHELARD, Gaston. Op. cit., p. 18, itálico do original.
173 BACHELARD, Gaston. Op. cit., p. 83-84, itálico do original.
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que depois, como o amor. No mínimo, a felicidade re-
sultante está sob a dependência da felicidade buscada. 
E se o homem primitivo tem a convicção de que o fogo 
de festa, de que o fogo originário possui todo tipo de 
virtudes e proporciona força e saúde, é que ele experi-
menta o bem-estar, a força íntima e quase invencível do 
homem que vive esse minuto decisivo em que o fogo 
vai brilhar e os desejos vão ser satisfeitos.174    

 
Sonhamos para não sucumbir à Realidade, criamos para transcen-

der o ser humano. Aproximamo-nos, no sexto encontro, gentilmente, 
suavemente de Carl Gustav Jung, Sigmund Freud, Arthur Schnitzler e 
Christopher Nolan para investigarmos, depois da Vida, a segunda maior 
narrativa humana: o Sonho.

Para nós, que nos limitamos a psicanalisar uma camada 
psíquica menos profunda, mais intelectualizada, cum-
pre substituir o estudo dos sonhos pelo estudo do deva-
neio, mais especialmente, neste pequeno livro, o deva-
neio diante do fogo. Em nossa opinião, esse devaneio é 
extremamente diferente do sonho pelo próprio fato de 
se achar sempre mais ou menos centrado num objeto. 
O sonho avança linearmente, esquecendo seu caminho 
à medida que avança. O devaneio opera como estrela. 
Retorna a seu centro para emitir novos raios.175  

E mergulhamos, com os átomos do corpo e da alma, os átomos de 
Epicuro e Demóstenes, o índice de Charles Sanders Peirce, a aura da 
obra de arte de Walter Benjamin, a quebra da aura com a fotografia de 
Roland Barthes e a máquina-simulacro de Adolfo Bioy Casares, quando 
investigamos a imagem no nosso sétimo encontro.

Assim, narradores, médicos, físicos, romancistas, to-
dos eles sonhadores, partem das mesmas imagens e 

174 BACHELARD, Gaston. Op. cit., p. 51, itálico do original.
175 BACHELARD, Gaston. Op. cit., p. 22.
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dirigem-se aos mesmos pensamentos. O complexo de 
Hoffmann os enlaça numa imagem primeira, numa 
lembrança da infância. Conforme seu temperamento, 
em obediência a seu “fantasma” pessoal, enriquecem o 
lado subjetivo ou o lado objetivo do objeto contempla-
do. Das chamas que saem do brûlot fazem homens de 
fogo ou jactos substanciais. Seja como for, valorizam; 
empregam todas as suas paixões para explicar um traço 
de chama; oferecem seu coração inteiro para “comun-
gar” com um espetáculo que os maravilha e que, por 
isso mesmo, os engana.176

Os olhos permanecem fechados. O tempo, o mito, a viagem, a mú-
sica, o amor, o sonho, a imagem nos habitaram, preencheram-nos em 
busca do bem escrever, de uma Escrita que é pura Criação. Deixamo-
-nos ser invadidos, alimentados por teóricos, poetas, ficcionistas, músi-
cas, filmes, pinturas, fotografias, para que de nosso âmago se despren-
dam, venham à tona histórias escondidas, sonhos esquecidos, fagulhas 
do fogo criador que é Fênix e se renova.

(...) mais do que a vontade, mais do que o impulso vi-
tal, a imaginação é a força mesma da produção psíqui-
ca. Psiquicamente, somos criados por nosso devaneio. 
Criados e limitados por nosso devaneio, pois é o deva-
neio que desenha os últimos confins de nosso espírito. 
A imaginação opera no seu extremo, como uma chama, 
e é na região da metáfora da metáfora, na região dada-
ísta em que o sonho, como viu Tristan Tzara, é o ensaio 
de uma experiência, quando o devaneio transforma for-
mas previamente transformadas, que se deve buscar o 
segredo das energias mutantes.177 

Falamos de fogo neste nosso oitavo e último encontro de 2018 dos 
Estudos em Escrita Criativa. Vivemos a experiência do devaneio diante 
176 BACHELARD, Gaston. Op. cit., p. 143-144, itálico do original.
177 BACHELARD, Gaston. Op. cit., p. 161.
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do fogo, mas que foi construído nos sete encontros anteriores. Feito o 
poliedro que emblematiza os Estudos, as conexões entre a Literatura 
e outras artes, entre a Escrita de Ficção e Poesia com outras áreas de 
conhecimento, cria uma rede forte e sustentável, rede que carregaremos 
conosco pelo resto de nossas vidas.

Como acreditava o filósofo, escritor, teórico político, compositor 
autodidata suíço, nascido em Genebra, Jean-Jacques Rousseau (1712-
1778) no seu último livro, escrito no exílio e em vida, Os devaneios do 
caminhante solitário.

Sozinho para o resto de minha vida, visto que encontro 
apenas em mim o consolo, a esperança e a paz, só devo 
e quero me ocupar de mim. É neste estado que retomo 
a continuação do exame severo e sincero que chamei 
outrora minhas Confissões. Destino meus últimos dias 
a estudar a mim mesmo e a preparar com antecipação 
as contas que não tardarei a prestar sobre mim. En-
tregue-mo-nos por inteiro à doçura de conversar com 
minha alma, pois ela é a única que os homens não me 
podem tirar.178

Rousseau realiza então dez caminhadas, em cada uma deixa a men-
te livre para seguir o movimento que melhor lhe aprouver. É semelhan-
te e diferente da meditação quando tentamos permanecer no Presente, 
que é o único Tempo que existe, como vimos com Agostinho, Spon-
ville e outros.  

Tendo concebido, portanto, o projeto de descrever o es-
tado habitual de minha alma na mais estranha condição 
em que jamais possa se encontrar um mortal, não vi 
maneira mais simples e mais segura de realizar essa 
empresa do que manter um registro fiel de minhas ca-
minhadas solitárias e dos devaneios que as preenchem 

178 ROUSSEAU, Jean-Jacques. Os devaneios do caminhante solitário. Tradução: 
Julia da Rosa Simões. Porto Alegre, RS: L&PM, (1776-1778 in) 2008, p. 12, 
itálico da edição.
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quando deixo minha mente livre por inteiro e minhas 
ideias seguirem suas inclinações, sem resistência e sem 
dificuldade. Essas horas de solidão e de meditação são 
as únicas do dia em que sou eu mesmo por inteiro e 
pertenço a mim sem distração, sem obstáculo, e em que 
posso dizer de verdade que sou o que a natureza quis.179

Desse mergulho em suas próprias conexões é que o(a) escritor(a) de 
ficção, de poesia, de ensaios teórico-poéticos se nutre, apropria-se de 
si para se comunicar com o outro. E, paradoxalmente, nessa saída de si 
a partir do mergulho em si, as fagulhas da criatividade se acendem e o 
fogo expande o poder da criação.  

O que me falta hoje para ser o mais desafortunado dos 
mortais? Nada de tudo o que os homens puderam con-
tribuir para tal. Pois bem, nem mesmo nesse estado de-
plorável eu trocaria de condição e de destino com o 
mais afortunado dentre eles e prefiro muito mais ser eu 
mesmo em toda a minha miséria a ser alguma dessas 
pessoas em toda a sua prosperidade. Reduzido a mim 
mesmo, eu me nutro, é verdade, de minha própria subs-
tância, mas ela não se esgota, e basto a mim mesmo 
apesar de ruminar, por assim dizer, no vazio, e apesar 
de minha imaginação esgotada e minhas ideias apaga-
das não mais fornecerem alimentos a meu coração.180

E terminamos o nosso oitavo e último encontro de 2018 dos Estudos 
em Escrita Criativa com ninguém menos que o filósofo e diplomata 
francês, nascido em Paris, e Prêmio Nobel de Literatura em 1927, Henri 
Bergson (1859-1941).

Em 1907, Bergson escreve a sua bíblia. Trata-se de A evolução cria-
dora. Bergson foi um dos mais profícuos escritores de todos os tempos. 
Além da quantidade de escritos deixados à posteridade, admiramo-nos 
da variedade dos temas, como se em si houvesse um manancial de Teo-
179 ROUSSEAU, Jean-Jacques. Op. cit., p. 16.
180 ROUSSEAU, Jean-Jacques. Op. cit., p. 104.
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ria e Poesia, Crítica e Ficção, somente esperando para vir à tona, tomar 
o papel e a pena e escrever.

Poderíamos admitir que um espírito nascido para es-
pecular ou para sonhar permaneça alheio à realidade, 
que ele a deforma e a transforma, ou até mesmo que ele 
a cria, assim como criamos as figuras humanas ou de 
animais que a nossa imaginação recorta por entre as nu-
vens que passam. Mas uma inteligência inclinada para 
a ação que se realizará e para a reação que se seguirá à 
ação, tocando seu objeto para dele receber a todo mo-
mento a impressão de que se move, é uma inteligência 
que atinge algo do absoluto.181 

Exercício:
	Feche os olhos, silencie a mente, e deixe que venha à 

tona a primeira imagem. Dessa imagem escreva, em 15 minu-
tos, um poema, um pequeno conto, uma reflexão teórico-poé-
tica.

Filmes sobre O fogo (e o devaneio criador):
Como este oitavo e último tema do ano abrange todos os outros 

temas, indicaremos filmes que não foram indicados antes e que têm a 
ver com Criação:

1) Einstein & Eddington: https://www.youtube.com/wat-
ch?v=PxVUq7IWyB8  

2) O Reencontro: https://www.youtube.com/watch?-
v=KftDTdoSUk8 

3) Mestre dos Gênios: https://www.youtube.com/watch?-
v=S4xgJZwdB5Q 

181 BERGSON, Henri. A evolução criadora. Tradução: Adolfo Casais Monteiro. 
São Paulo: Ed. UNESP, (1907 in) 2010, p. 10.
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4) As Horas: http://www.adorocinema.com/filmes/fil-
me-29157/trailer-19535944/ 

5) Brilho de uma Paixão: https://www.youtube.com/wat-
ch?v=E380zZ-cRQE 

6) Além das Palavras: https://www.youtube.com/watch?-
v=edNcgjnw8xI 

7) Paterson: https://www.youtube.com/watch?v=75j-
Zh2KT-Hw https://www.youtube.com/watch?v=75jZh2KT-
-Hw 

8) Borboletas Negras: https://www.youtube.com/watch?-
v=J0uCLdt-Ci4 
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* Patricia Gonçalves Tenório (Recife-PE, Brasil, 1969) escreve prosa 
e poesia desde 2004. Tem quatorze livros publicados: O major – eterno 
é o espírito, 2005, biografia romanceada, Menção Honrosa no Prêmios 
Literários Cidade do Recife (2005); As joaninhas não mentem, 2006, 
fábula, Melhor Romance Estrangeiro da Accademia Internazionale Il 
Convivio, Itália (2008); Grãos, 2007, contos, poemas e crônicas, Prê-
mio Dicéa Ferraz – UBE-RJ (2008); A mulher pela metade, 2009, ficção; 
Diálogos, contos, e D´Agostinho, poemas, 2010; Como se Ícaro falasse, 
ficção, Prêmio Vânia Souto Carvalho – APL-PE (2011), lançado em 
novembro de 2012. Em 2013, recebeu o Prêmio Marly Mota, da União 
Brasileira dos Escritores – RJ, pelo conjunto de sua obra, e lançou em 
Paris Fără nume/Sans nom, poemas, contos e crônicas em francês e 
romeno, pela editora romena Ars Longa. Em 2016 lançou pela editora 
espanhola Mundi Book Ediciones, Vinte e um, uma coletânea bilíngue 
de vinte e um contos escritos entre novembro de 2011 e janeiro de 2014. 
Em outubro de 2017 recebeu o Primo Premio Assoluto por A menina do 
olho verde (2016) da Accademia Internazionale Il Convivio, traduzido 
para o italiano por Alfredo Tagliavia e publicado pelo IPOC – Italian 
Paths of Culture. Defendeu em 17 de setembro de 2015 a dissertação 
de mestrado em Teoria da Literatura, linha de pesquisa Intersemiose, 
na Universidade Federal de Pernambuco – UFPE, O retrato de Dorian 
Gray, de Oscar Wilde: um romance indicial, agostiniano e prefigural, 
sob a orientação da prof. dra. Maria do Carmo de Siqueira Nino, publi-
cada em 2016 pela Novas Edições Acadêmicas/OmniScriptum GmbH 
& Co. – Saarbrücken, Alemanha. Defendeu em 8 de outubro de 2018 a 
tese de doutorado em Escrita Criativa no Programa de Pós-Graduação 
em Letras da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul 
(PUCRS), “Doze horas: O mito individual em uma autobioficção”, sob 
a orientação do prof. dr. Luiz Antonio de Assis Brasil, publicada como 
12 horas, ao mesmo tempo que 7 por 11 (seleção dos livros anteriores), 
13 (contos), 14 (poemas) e 15 (ensaios) em novembro de 2019. Conta-
tos: patriciatenorio@uol.com.br e www.patriciatenorio.com.br  



Este  l ivro foi  composto na fonte 
Times  e  Minion Pro,  impresso 

em papel  pólen bold 70g , 
na  gráf ica  Provisua l , 
Reci fe ,  Maio de  2019



E
di
to
ra
 R
ai
o 
de
 S
ol
   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
15
  
 
 
 
   
  
 
 
 
 
  
 
P
at
ri
ci
a 
G
on
ça
lv
es
 T
en
ór
io

Nas páginas de 15, o leitor encontrará um repertório teórico 
que conta, entre outros nomes, com Erich Auerbach, Walter 
Benjamin, Joseph Campbell, Umberto Eco, Michel Onfray, 
Sigmund Freud, Henri Bergson, Cecilia Salles. Esse repertório 
dialoga com um elenco literário também seleto: Herman 
Melville, Oscar Wilde, Jorge Luís Borges, Orhan Pamuk, Ian 
McEwan, Emmanuel Bove. Os ensaios de Patricia Tenório são 
agudos em suas ideias e abordaagudos em suas ideias e abordagens, mas isso não afasta o leitor 
– pelo contrário. Autora que conhece os caminhos da escrita e 
as ferramentas para captar a atenção do público, Patricia lança 
mão de uma linguagem acessível mesmo quando trata de temas 
e conceitos complexos. Além do interesse que os ensaios de 15 
despertam nos estudiosos das letras, os “Estudos em Escrita 
Criativa” podem ser de grande utilidade para aqueles que 
pretendem se apretendem se arriscar pelas veredas do fazer literário.

Fábio Varela Nascimento
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