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PREFÁCIO

ESCREVER LITERATURA
LUIZ ANTONIO DE ASSIS BRASIL
PUCRS

Uma lenda romana, antiga de dois mil anos, relata-nos o nascimento de Virgílio, o autor de Eneida, que, na boa escola do passado,
estudávamos e decorávamos – em Latim. Essa lenda diz que sua mãe,
quando grávida, teve um sonho que envolvia um loureiro; foi consultar um mágico para que interpretasse esse fato. O mágico lhe disse
que ela daria à luz um grande poeta, o que a deixou naturalmente
muito feliz. Mas o mágico estabeleceu uma condição: quando o jovem estivesse na idade apropriada, ela deveria mandá-lo para Roma
(eles eram de Mântua) a fim de aprender a escrever com os grandes
poetas que viviam na capital do império. Penso ser esta a primeira
referência mundial à necessidade da aprendizagem literária. Parafraseando Simone de Beauvoir: ninguém nasce escritor; as pessoas
tornam-se escritoras. Esse “tornar-se” implica muita leitura, muita
escritura e, ainda, o conhecimento das técnicas – e técnicas podem
ser objeto de ensino e aprendizagem. E isso é, genericamente, do que
trata a Escrita Criativa, um ramo do conhecimento que hoje se dispersa por iniciativas individuais e de instituições acadêmicas.
Por mais que eu seja pessimista a respeito da agilidade de nosso
desenvolvimento cultural, não imaginava que a Escrita Criativa viesse tão tarde ao nosso país, e, chegado, tivesse uma expansão tão lenta,
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pelo menos até pouco tempo atrás. A partir de certo momento – nos
primórdios dos anos 2000 –, entretanto, verificou-se um crescente interesse pelo assunto, e a proliferação das oficinas literárias é um fato
inconteste e, a princípio, elogiável. Hoje, é raro um escritor que não
ministre oficinas; isso não apenas populariza o conhecimento como
significa mais uma fonte de renda alternativa para uma profissão que
passa ao largo da rentabilidade econômica de outras. Há casos em
que escritores se reúnem para criar instituições constituídas apenas
com essa finalidade: ministrar cursos de Escrita Criativa, juntando, a
esse propósito, a publicação de livros de seus alunos. Enfim, o quadro
é animador e merece ser apoiado.
Quando iniciei há trinta e dois anos minha oficina na PUCRS,
em caráter de extensão, jamais imaginava que tivesse tal longevidade
e, muito menos, que viesse a dar frutos tão expressivos de natureza
acadêmica: hoje a PUCRS tem, ao mesmo tempo, cursos de graduação, mestrado e doutorado em Escrita Criativa. Já obtivemos mais de
duas dezenas de teses e dissertações defendidas e aprovadas, e que
estão acessíveis na internet. Somos, por enquanto, um caso único
no Brasil. Gosto disso, é natural, mas não me orgulho plenamente,
pois o melhor que pode acontecer é que essa experiência pioneira se
dissemine pelas instituições universitárias brasileiras; isso significaria que os estudantes interessados nessa área não tivessem de fazer
deslocamentos de seus lugares de origem para irem para o distante
e gelado Sul, muitas vezes com enormes sacrifícios pessoais e dos
familiares.
Este livro é muito significativo em dois sentidos. Em primeiro lugar, pela qualidade dos textos. E, em segundo, pela diversidade de
assuntos, o que mostra a vitalidade da área da Escrita Criativa. É um
balanço do estado da arte no Brasil.
Melhor do que minhas palavras é o conteúdo desta publicação,
resultado da ação resolutiva dessa autêntica agitadora literária, Patricia Tenório, cuja ação não conhece as fronteiras estaduais. Parabéns
a ela, e agora: boa leitura!

Se o instinto é, por excelência, a faculdade de utilizar um instrumento natural organizado, deve incluir o conhecimento inato (virtual
ou inconsciente, é certo) tanto desse instrumento como do objeto ao
qual ele se aplica. O instinto é, portanto, o conhecimento inato de
uma coisa. Mas a inteligência é a faculdade de fabricar instrumentos
inorganizados, isto é, artificiais.
Henry Bergson em A evolução criadora
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Quando o espírito é quem manda: um mergulho
no roteiro fantástico de Osman Lins
ADRIANO PORTELA

s

obre a história que vou contar agora, talvez você possa duvidar
da veracidade de seus fatos, mas isso pouco importa; preciso
mesmo é colocar para fora. Chamo-me Daniel Lopes, sou doutorando do Programa de Cinema da USP, e venho desenvolvendo uma
pesquisa acerca da criação dos roteiros de terror e horror no Brasil.
Meu corpus é a análise do roteiro do filme À Meia-Noite Levarei sua
Alma (1964), de José Mojica Marins e Magda Mei.
Além da academia, trabalho como roteirista. Escrevi cinco curtas
e, recentemente, meu nome tem estado na mídia por causa de Retalhos Antagônicos (2017), uma adaptação que fiz do livro homônimo
do recifense Ross Almeida. Anos atrás achei um exemplar, meio que
solitário, numa prateleira de uma das grandes livrarias de São Paulo
e decidi me entregar à leitura daquelas histórias de fantasmas que se
passavam no interior de Pernambuco. Não resisti, escrevi o roteiro e
lutei muito para o projeto se concretizar.
Para criar o roteiro tive que fazer uma intensa pesquisa sobre o
gênero fantástico. Fui visitar a capital do estado – dita a “mais assombrada do país” –, conheci o povo, os costumes e os cenários que inspiraram os autores de lá. Segui, na verdade, as orientações do mestre
Tzvetan Todorov, que traz a hesitação da natureza da verdade como
a primeira condição do fantástico.
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Numa visita ao casarão onde morou o sociólogo Gilberto Freyre,
tive acesso ao seu livro Assombrações do Recife velho, e essa leitura me foi basilar no processo da adaptação de Retalhos. Também
ficara apaixonado pela cidade. Já tinha escutado muito falar das histórias mal-assombradas de lá. E nessa visita, em um dos encontros
na UFPE, escutei uma professora – se não me falha a memória ela se
chama Ermelinda Ferreira – conversando com alguns alunos sobre
um livro do escritor, também pernambucano, Osman Lins. O nome
da obra nunca mais me fugiu da mente: A V A L O V A R A. Aquela
sonoridade me impregnou de um jeito inexplicável. Eu, que de Osman Lins só tinha conhecimento de Lisbela e o prisioneiro, fiquei
até com vergonha quando fui pesquisar sobre o autor, e descobri a
infinidade literária que ronda um só homem!
Agora que você já me conhece um pouco, vou contar o mistério
que me ocorreu. Era uma noite de quarta-feira. Meu dia tinha sido
cheio de atividades. Pela manhã havia participado de um debate na
Cinemateca Brasileira, na Vila Clementino, e, à tarde, mais uma exibição do meu longa, dessa vez na PUC. Resultado: cheguei “morto
de cansado” em casa. Deitei no velho sofá e, de praxe, liguei a TV
no Canal Brasil. Estava passando um filme e o peguei na metade já,
quando o espírito de uma mulher – vale salientar que adoro a atriz,
Tereza Rachel – estava a se comunicar com o filho, querendo que ele
desse um jeito de conseguir um enterro digno para ela. Em vida, a
mulher fora uma atriz famosa. O espírito queria um jazigo perpétuo,
mas a São Paulo do futuro não tinha mais espaço para enterrar os
seus mortos. A solução era fazer um rodízio, “campos rotativos” era
o que dizia no enredo. Depois disso, antes de saber da resolução da
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trama, peguei no sono no sofá mesmo. Aí é que a coisa complicou
para o meu lado. Não é que eu sonhei com o espírito?!
− Você precisa me ajudar.
− Eu??
− Sim. Só você pode me ajudar.
− Mas você é uma personagem. Por que cargas-d’água eu vou ajudar uma personagem que nem minha é?!
− Você tem o dom. Preciso de um favor para minha alma descansar,
e, definitivamente, eu me render à morte.
Acordei no meio da noite, nervoso e um poço de suor. Fiz lá uma
oração, um pai-nosso meio desconcentrado, e voltei a dormir. No dia
seguinte segui minha vida normal. Curioso, fui pesquisar na internet sobre essa personagem. Para meu espanto, seu criador era Osman Lins. Fiquei surpreso. Não sabia que ele teve nada adaptado,
fora Lisbela. Outra descoberta me deixou mais espantado ainda: o
próprio Osman Lins havia escrito o roteiro. O filme se chama Marcha Fúnebre e foi exibido na década de 1970, em um programa da
Rede Globo chamado Caso Especial, no qual vários escritores foram
adaptados para o formato telefilme. Pensa você que a surpresa parou
por aí? Descobri também que Osman Lins tinha sido o primeiro
ficcionista a escrever direto para a plataforma televisão; isso me
deixou curiosíssimo. Para mim, que trabalho com análise de roteiro,
estava sendo uma festa essas descobertas.
Quinta-feira. Noite. Dia cansativo, porém, prazeroso. Sofá. Canal
Brasil. Nada de espírito. Documentário sobre Marighella. Sono em
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meia hora. E, imagine você, o espírito veio novamente conversar comigo.
− Daniel?
− Sabe até meu nome, é? Pois também já sei tudo sobre você.
− Olha aqui, garoto, eu não tenho muito tempo. Quero que você vá
até a Globo e consiga o episódio...
− Espera aí. Você, uma fantasia da cabeça do Osman, está insinuando o que eu devo fazer?
− Ou você faz isso ou eu...
A porra do telefone tocou bem na hora. Era uma repórter da Folha de São Paulo com quem eu tinha saído algumas vezes.
− Dormindo?
− Estava. Não sei bem se dormindo ou delirando.
− Humm. Sonhando comigo foi?
− Joana... madrugada. É algo urgente?
− Não é nem meia-noite ainda. Deixa, deixa...
− Pensei que era mais tarde. Fala.
− Deixa, amanhã a gente conversa...
− Fala, Joana. Deixa de coisa...
− Tchau, Daniel. Tchau.
Puta que pariu. Só fez me atrapalhar.
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Só consegui dormir duas horas depois e nada mais de sonhar com
o espírito.
Sexta-feira. Decidi saber mais sobre o filme osmaniano. Nada
de achar no Youtube, Netflix, Popcorn Time, nada. Fiz contato com
o Canal Brasil, a produção me falou que não há nenhum filme dos
casos especiais em seus arquivos. Pronto. Estaria eu ficando doido?
“Mas eu assisti no canal, quarta-feira passada, perto da meia-noite.” “Desculpe, senhor, mas nesse horário transmitimos o programa
Pornolândia.” Não era possível. Decidi ligar para o centro de documentação da Rede Globo. A atendente me falou que esse caso especial nunca foi liberado para outra emissora. Sim. Eu só poderia estar
enlouquecendo.
Peguei meu notebook e desci para o barzinho da esquina. Lá tem
wi-fi e cerveja. Primeira coisa: entrei na Estante Virtual e comprei o
livro Casos especiais de Osman Lins. Vasculhei tudo em relação ao
autor, achei um grupo de estudos na Unb, em Brasília, os professores
da universidade no Recife. “Eu não falei que o nome dela era Ermelinda Ferreira!” Só essa mulher tem milhões de ensaios sobre Osman.
E no site do autor me deparei com um telefone, nome do contato:
Ângela Lins. Era um sinal. Liguei.
− Alô.
− Senhora Ângela?
− É ela, quem deseja?
Aquele sotaque me deixa tão feliz, não sei o porquê.
− Daniel Lopes. Sou pesquisador e cineasta aqui de São Paulo. Tudo
bem?
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− Oi, Daniel. Tudo. Pode falar.
Nossa! Parecia que ela já era minha amiga. Contei sobre a minha
curiosidade – claro, não disse que uma personagem do pai dela estava a conversar comigo – e inventei que estava fazendo uma pesquisa
sobre os casos especiais do autor, especificamente Marcha Fúnebre.
Ela foi muito gentil e ficou de me enviar uma autorização assinada
por e-mail para eu conseguir o filme.
− Fico muito grato por sua gentileza.
− Menino, eu tô doida pra conseguir esse vídeo também (risadas).
Se tu pegar, me manda uma cópia para eu colocar no Instituto Osman
Lins.
Foi com essa autorização que, três semanas depois, resgatei o vídeo. Oh, assinatura poderosa! Levei a cópia para casa. Tinha lido o livro dois dias antes. Dessa vez, com o Canal Brasil desligado, abri uma
cerveja e fui assistir ao DVD da tal Marcha Fúnebre. Ah, preciso dizer que aproveitei o contato com a Globo e pedi os outros dois casos
especiais de Osman Lins que foram para a TV também em 1970, A
Ilha no Espaço e Quem era Shirley Temple?. Mas a emissora disse que não achou os vídeos. Coisas da Rede Globo. Após assistir o
telefilme e ler o roteiro, comecei a viajar no mundo cinematográfico
-osmaniano, a ponto de deixar a minha pesquisa de doutorado um
pouco de lado. E agora, sim, posso falar como um pesquisador do
audiovisual/fantástico.
Marcha Fúnebre teve direção de Sérgio Britto. No elenco principal estavam Tereza Rachel, no papel da atriz Selene Raquel, e Diogo
Vilela, interpretando o filho dela, Tarcísio. O enredo gira em torno
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desse casal. Quando jovem, Selene foi uma atriz de teatro muito conhecida. Agora, na meia-idade e longe dos palcos, ela vive de nostalgia. Sua grande preocupação é com a morte. A artista deseja ser
enterrada em um jazigo perpétuo, onde será eternamente lembrada.
Seu filho é quem deve providenciar a realização do sonho, só que ele
se defronta com a cidade de São Paulo em plena crise para enterrar
os seus mortos, não há mais lugar nos cemitérios; só existem duas
opções: cremação ou rodízio de corpos.
Ao contrário das demais obras de Osman Lins, as quais pesquisei
desde que o fantasma de Selene veio conversar comigo − diga-se de
passagem, já vai fazer um mês que ela não se comunica −, esta ingressa explicitamente no ambiente fantástico, pois o espírito de Selene
Raquel fica vagando, aparecendo e confabulando com o filho até que
ele resolva a situação do enterro. Essa situação, que muitos podem
considerar inusitada, lembra-me muito de um estudo que Freud fez,
em 1919, chamado O estranho. O psicanalista procurava uma explicação plausível para entender por que definimos como “estranhas”
situações que estão no campo do amedrontador. No texto de Lins é
de fato amedrontador você imaginar um espírito fazendo exigências
para o próprio enterro.
O pernambucano também parece ter tido o cuidado para a obra
não cair no humor. O alemão Kayser, estudando o grotesco em 1957,
já dizia que há uma linha tênue entre o grotesco e o engraçado, pelo
fato de o conceito da palavra grotesco, por muitos anos, ter estado
nos livros de arte como subclasse do cômico.
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O termo, derivado do italiano grottesco, surge como estilo ornamental inspirado em decorações murais da Roma antiga. É caracterizado pela criação de universos fantásticos, repletos de seres humanos
e não humanos, fundidos e deformados, pelo apelo à fantasia e ao
mundo dos sonhos e pela fabricação de outras formas de realidade.
(VILLA DA SILVA, p. 226)

Ou seja, o grotesco é destacado por essa disformidade. Ele está
num mundo tornado estranho, e esse mundo acaba provocando um
risco muito grande do “cair no ridículo” e do “despertar o riso no
leitor”, no caso aqui, no telespectador. E Lins consegue delimitar cada
ponto. Ele segue a definição do gênero feita por Kayser, quando diz
que para algo pertencer ao mundo do grotesco “é preciso que aquilo
que nos era conhecido familiar se revele, de repente, estranho e sinistro. Foi o nosso mundo que se transformou. O repentino e a surpresa
são partes essenciais do grotesco” (Kayser, 2003, p. 159). No telefilme
era o mundo de Tarcísio que mudava de repente. Primeiro a morte, depois a aparição e o pedido póstumo. Osman Lins se saiu bem,
mas eu ainda estava curioso em dois pontos: primeiro, queria saber
o porquê de esse espírito ter aparecido também na minha vida, e segundo, entender mais sobre esse escritor-roteirista. Então fui fazer o
que mais gosto, analisar roteiro e filme. Estaria eu a ponto de trocar
minha pesquisa de doutorado? Até parece que é fácil assim.
O que eu sei até agora é que, para escrever os episódios, Osman
Lins precisou ter em mente que a sua escrita narrativa iria ganhar um
novo formato, que implicaria uma adaptação da produção a um meio
diverso. Segundo Jean-Claude Carrière (1991): “O romancista escreve, enquanto o roteirista trama, narra e descreve.” Doc Comparato
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estabelece a diferença entre a escrita livresca e a televisiva mediante
uma frase: trata-se da “palavra implícita versus a palavra explícita”.
A “implícita”, posta em prática pelo romancista ou contista, é escrita
para ser lida em geral por uma única pessoa em determinado momento. Existem algumas exceções, como as rodas de leituras, mas
o habitual é que esse tipo de escritor produza para uma recepção
solitária e silenciosa. Já a palavra “explícita” implica dramaticidade.
Significa que esse texto será apreendido por um leitor/intérprete, que
vai “traduzi-lo” para um público massivo.
Trata-se de uma escrita concebida para uma performance. A similaridade com o teatro só se esgota na questão da presencialidade.
Sendo a TV uma mídia eletrônica, e, portanto, sujeita aos cortes e
edições próprios do cinema, seu trabalho com os atores é necessariamente fragmentário e muito mais dependente da direção do que
ocorre com o teatro.

O roteiro para a televisão
Em Marcha Fúnebre, os figurinos das antigas personagens interpretadas por Selene Raquel explicam a sua paixão pelo teatro e o
desejo de ser lembrada pela eternidade, mostrando que o artista merece aplausos e homenagens póstumas. O elemento de ligação está no
cálice (cena da morte), e logo após ela tomar o falso veneno, ocorre a
sua desencarnação, ou seja, o objeto faz a ponte entre os mundos dos
vivos e dos mortos. Esse desejo de ser lembrada começou a me inquietar. Teria isso a ver com o fato de ela falar comigo? Outro componente fortíssimo, e que nem chega a aparecer em cena, pois é apenas
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citado, é o jazigo. O objeto labora como conclusão, pois no momento
em que o corpo é enterrado, a alma de Selene se tranquiliza – pelo
menos no filme é assim, nas minhas noites, não − e a sua missão se
dá por encerrada.
O autor aposta também na sugestão de outras camadas interpretativas, nas alusões metafóricas que poderiam advir dessa conclusão
mais superficial, adensando criticamente as possibilidades de significados da trama. O vilipêndio do corpo, que acontece tanto nos ocultos porões da tortura como nos escancarados estandartes do mercado; a insistente demanda da atriz que se descobre mero instrumento
do processo, relegada ao esquecimento post-mortem e à tomada de
consciência da irrelevância de sua atuação na tela da TV, quando
comparada à sua missão nos palcos do teatro, aparecem de maneira subliminar. Esses questionamentos são os pontos de identificação
entre o público e a história, eles podem tanto nos emocionar como
nos levar a reflexões e debates. É por meio da personagem que esse
ponto de identificação pode ser concretizado:
Podemos dizer que a personagem gera conflitos, exteriores ou interiores, de acordo com suas necessidades ou seu caráter, e novos
conflitos, por sua vez, dão lugar a outros. O dramaturgo até certo
ponto não se coloca na posição de resolver conflitos e sim de expor,
acrescentar, complicar, questionar e em última instância deflagrar algum tipo de solução. (COMPARATO, 2009, p. 100)

Todos esses conflitos em que as personagens estão envolvidas fazem parte da ação dramática do roteiro. Existe uma parte central dessa ação que é chamada de plot. Um filme pode ter vários plots, mas é
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necessário ter o plot principal. Ele, segundo Syd Field (2001), vai funcionar como a “espinha dorsal” do roteiro. É a história central se desenrolando, o desenvolvimento da storyline que falamos no início do
capítulo. E dentro de cada plot, seja no principal ou nos demais, vai
haver também o que Comparato (2009) chama de núcleo dramático.
Quando um roteirista está disposto a contar uma história, o que
mais interessa não é o que se vai contar, mas, sim, como essa narrativa será contada. Ismail Xavier defende que, antes de montar a
estrutura, esse quesito deve ficar bem claro na mente do roteirista. É
preciso entender como o filme tece a narrativa, como a trama é oferecida ao espectador e, a partir desse oferecimento, como a história
− ou a fábula, como ele prefere chamar −, é deduzida:

Diante de qualquer discurso narrativo, posso falar em fábula, querendo me referir a uma certa história contada, a certas personagens,
a uma sequência de acontecimentos que se sucederam num determinado lugar (ou lugares) num intervalo de tempo que pode ser maior
ou menor; e posso falar em trama para me referir ao modo como tal
história e tais personagens aparecem para mim (leitor/espectador)
por meio do texto, do filme, da peça. Uma única história pode ser
contada de vários modos; ou seja, uma única fábula pode ser construída por meio de inúmeras tramas, com formas distintas de dispor
os dados, de organizar o tempo. (XAVIER, 2003, p. 65)

Osman Lins fez isso. A fábula seria a história de uma mulher que
no passado já fora uma atriz famosa e que agora deseja ser enterrada
de uma maneira pomposa. A história se passa no “futuro”, ano de
1990, na cidade de São Paulo. A trama, ou o modo como Osman

27

Lins nos conta, é o que enaltece a fábula, é o que produz a magia do
cinema, no caso aqui do telefilme! Osman leva o telespectador para o
lado do fantástico e esse exato momento é umas das viradas do roteiro (não é impossível, mas muito difícil o telespectador imaginar que
Selene Raquel observaria o próprio velório e influenciaria na decisão
do seu funeral). Ele mesmo alerta para o valor desta cena:

(Cena importante. Aqui começamos a ingressar no fantástico que,
embora não deva ser demasiadamente sublinhado, é uma das constantes da peça. Selene, numa camisa de dormir, contempla-se ao espelho. Levanta-se e põe na cabeça uma espécie de solidéu, um colar
e, num gesto harmonioso, o manto de Julieta. Vê-se então que o seu
rosto rejuvenesceu.)
O teatro está cheio e as luzes se concentram em mim. Silêncio absoluto na plateia.
(Faixa musical sublinha a cena que se segue.)
É o quinto ato, cena terceira, de Romeu e Julieta. Romeu, equivocado,
pensa que Julieta está morta... “Oh, Julieta querida... Julieta? Não.
Oh, juventude amada, por que és ainda tão bela? Devo crer que esse
fantasma chamado ‘o fim das coisas’ enamorou-se de ti e te esconde
na escuridão para fazer de ti sua amante? Por temer isso é que eu
quero ficar contigo. E nunca, nunca mais sairei deste palácio tenebroso. Olhos meus, contemplai pela última vez; e vós, meus lábios,
portas do alento, selai com um legítimo beijo um contrato sem termo
com a morte insaciável. (Verte o vinho no cálice.) Vem, amargo condutor, guia insípido, piloto desesperado. Lança de uma vez teu barco
fatigado dos trabalhos do mar sobre os rochedos fragosos. (Bebe.)
Honesto boticário, teu veneno é eficaz: eu morrerei num beijo.” (Cai
sobre a cama. O cálice aparece no chão.) (A câmera desvia-se da cena
e fixa um relógio, que marca onze horas.) (Fusão sobre o mesmo relógio, agora marcando quatro horas e dez minutos.)
(Música: encerra a faixa.) (LINS, 1978, p. 103 e 105)
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Quando Tarcísio chega da “suposta fuga” com a namorada, já
encontra a mãe morta. Arrependido, ele pensa em se matar, mas o
espírito de Selene aparece para ele e o impede. A partir daí, filho e
espírito iniciam a luta para dar um enterro digno para a atriz.
Analisando especificamente esse trecho da morte, podemos constatar que existe uma fragilidade na ideia. A morte, por mais emblemática e por mais engajada com a temática da personagem principal, não convence. Parece forçar demais e chega a cair no clichê de
idealizar um esgotamento em uma cena shakespeariana. Ficou uma
coincidência exagerada entre as ações do beber o falso veneno e de
morrer logo em seguida. O autor tenta justificar o ato mais à frente,
quando Selene e Tarcísio discutem o assunto.

Tarcísio – Você se matou. Tomou veneno por minha causa.
Selene – Que pretensão. E que tolice. Morri porque chegou a hora.
Eu nunca me mataria. Sempre tive horror a necrotérios e autópsias.
Tarcísio – E esse cálice e tudo?
Selene – Qual a boa cena de teatro que não tem um revólver, uma
espada, um punhal ou uma taça de veneno? Mas não quero que fique muito triste. Para falar a verdade, eu tinha medo de ficar velha
demais. Agora, embora seja difícil, assuma a direção da sua vida; sepulte-me como eu desejei. (LINS, 1978, p. 105)

Essa cena, ao mesmo tempo que justifica a morte, é o mote para
ser iniciada a segunda e última parte do roteiro, que é o percurso
que Tarcísio vai traçar para conseguir enterrar a mãe em um jazigo.
Só que ele vai se defrontar com os problemas da atualidade. Sem di-
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nheiro e sem saída, a solução encontrada por Tarcísio e pelos amigos
foi sepultar a mãe no Parque Ibirapuera (algo que também não fica
muito amarrado no texto, sobrando dúvidas). Como ele conseguiu
liberação para fazer o sepultamento no parque? Questionamos isso,
pois o roteiro vem cheio de rígidas indagações sobre os trâmites legais desse procedimento, e, de repente, tudo fica muito fácil e sem
resposta para um ato em um parque urbano. Ficou parecendo apenas
uma solução para o desfecho da história. Um gran finale foi montado, espectadores, ambulantes e o público em massa prestando uma
homenagem à atriz.
Mas, o importante é salientar que a estrutura está montada nos
moldes cinematográficos corretos, pois ela consegue ressaltar os elementos da curiosidade, da surpresa e do suspense. Sérgio J. Puccini
Soares, em sua dissertação “Cães de aluguel: análise de um roteiro
de Quentin Tarantino”, nos diz que:

A curiosidade é fomentada pela necessidade de acontecimentos passados. Já a surpresa é gerada por um acontecimento sobre o qual a
narrativa não nos fornecera nenhuma prévia e que contraria qualquer expectativa. Assim como o suspense é gerado pela expectativa
do que está por vir. (SOARES, 2001, p. 66)

Marcha Fúnebre traz os elementos da curiosidade, do suspense e
da surpresa. O primeiro está atrelado ao início da narrativa. Por que
Selene Raquel vive tanto do passado? Por que ela fala tanto na morte?
Será que ela tem algum distúrbio? Será que ficou louca de tanto fazer
teatro? Ou, na verdade, ela tem mesmo é muito medo da morte? O
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suspense está em saber se Tarcísio vai conseguir proporcionar o enterro que a mãe tanto queria. Ele tem várias portas fechadas e, até os
últimos instantes, já a ponto de fechar o caixão, Tarcísio não tem nenhuma solução. A surpresa vem em dois momentos. Primeiro com
a ideia dele e dos amigos de enterrar a atriz no Parque Ibirapuera –
algo inimaginável para o espectador –, e depois em o filho, e também
a própria Selene (mesmo morta), ter negado o dinheiro oferecido por
um antigo amante da protagonista. Surpresa, porque o que ela tanto
desejava poderia ter sido resolvido em frações de segundo, apenas
aceitando a oferta, mas o presente foi negado.
Enfim, Osman Lins mostrou-se um roteirista profissional ainda
que esse fosse uns dos seus primeiros trabalhos na televisão. Fez uso
de métodos e conseguiu criar uma trama fantástica, aludindo a essa
eterna trapaça que fazemos com a morte. Assim como dizia a sua
segunda esposa e também escritora Julieta de Godoy, “Artistas procuraram sempre formas de enganar a morte. A morte fria, escura, final
– que apaga rastros. Cada desenho riscado na pedra, por pessoas de
civilizações perdidas, diz isso. Fala na necessidade do homem documentar sua presença através da arte”. (LADEIRA apud CARVALHO,
1991, p. 47)
Depois da realização de toda essa análise acerca do roteiro e do
filme, decidi investir mais e escrever sobre os três casos especiais
de Osman Lins. Quase um ano depois consegui dois feitos (três na
verdade). Lancei um livro sobre essa minha pesquisa e ainda republiquei os casos e consegui uma reexibição de Marcha Fúnebre na
TV Globo! Para mim foi o êxtase de toda a imersão nesse universo
fantástico-osmaniano. E, por último, e mais importante, sonhei no-
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vamente com Selene Raquel.
− Agora sim estou satisfeita. Você concretizou o que faltava.
− O que faltava?
− A minha real imortalização, ser lembrada não mais somente em
uma pedra, mas na eternidade. Rememorada como mereço, como uma
estrela, como uma dama! Novamente na TV, nos livros e nas coisas
mais atuais que vocês já têm. Agradeço-te e te abandono a partir de
hoje. Um beijo shakespeariano.

Ao artista, os aplausos.
Fechem-se as cortinas.
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A POESIA COMO PERCURSO
ALEXANDRA LOPES DA CUNHA

e

ste texto teve vários começos que não me satisfizeram. Primeiro, tentei seguir uma estrutura formal, de artigo acadêmico, e
fui bem até um determinado ponto, mas parecia faltar algo, parecia
faltar alma. A minha.
Então, pensei em começar por mim, com a minha história relacionada à poesia, ao fazer poético, e ir tecendo, na sequência, comentários sobre pontos que julgo relevantes, a fim de que o texto ganhasse
escopo e abrangência, deixando de ser um retrato de meu caso particular para se tornar uma sugestão de percurso para leitores, mas,
principalmente, para não leitores de poesia.

A poesia e eu
Tenho uma recordação terrível relacionada à poesia: estava nos
primeiros anos da escola e devia memorizar um poema para declamá-lo diante da classe. Era um procedimento corriqueiro, todos os
alunos tinham de passar por isso, mas eu não sentia vontade nenhuma de declamar o que fosse. Como o que não tem remédio remediado está, fiz a minha parte e decorei o poema: seis versos lastimáveis,
muito bobos. E fui diante da classe para declamar o poema cujo título era “A Neblina”. Sei-o até hoje. Era assim:
A neblina caiu de mansinho.
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Veio vindo tal qual um gatinho
pelos telhados passando,
foi a cidade abraçando.
Mas pouco tempo ficou
porque o sol a empurrou.

Foi um péssimo começo, e o que mais me impressiona até hoje é
que nunca fui capaz de esquecer esses versos, sendo os únicos que
consegui memorizar desde então.
Os anos correram sem que houvesse muita poesia em minha vida,
talvez alguma das cantigas de roda, ainda comuns na minha infância;
devo ter sido das últimas gerações a cantá-las. Havia também a música, a boa MPB, a que tinha acesso em casa. E só. Os poemas como
que desapareceram do currículo escolar e só retornaram no segundo
grau, também de forma muito infeliz. Tudo o que nos era pedido
então é que decorássemos alguns trechos de autores brasileiros, os
mais pedidos no vestibular, além de sabermos a escola literária a que
pertenciam.
Lembro-me de lê-los com desânimo. Achava-os pomposos, cheios
de exclamações. Pareciam distantes de mim, estrangeiros. E foi assim
que senti a poesia até poucos anos atrás.
Foi apenas quando comecei a escrever, ou melhor, quando assumi
minha vontade de escrever, que tornei a me aproximar da poesia. Por
insistência de meu professor de escrita. Por onde comecei? Wislawa
Szymborska.
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Eu me apaixonei. Por ela, por seus poemas, e pela poesia. Desde
então, tenho lido sempre, para compensar os anos de total ausência.
Descobri Fernando Pessoa, Manuel Bandeira e Manoel de Barros,
Adélia Prado, Sophia de Mello Breyner Andresen, Jorge Luis Borges
e tantos outros. Gostei tanto, mas tanto, que, aos poucos, fui tomada
pelo desejo de escrever meus próprios poemas.
Descobri-me capaz, encontrei a minha voz poética, uma grande
felicidade. Alguns de meus poemas foram publicados em livro: Bífida e outros poemas, em 2016.
Se Umberto Eco, do alto de toda a sua erudição, de uma carreira
acadêmica sólida e respeitada, definiu-se como um jovem romancista em seu livro Confissões de um jovem romancista, eu, Alexandra,
no meio de minha quarta década de vida, creio que posso me definir
como uma jovem poeta. E apaixonada, devo acrescentar.

A poesia: uma paixão
Nas palestras que ministrou em Harvard no ano de 1967, Jorge
Luis Borges discorre sobre o efeito que teve nele escutar pela voz de
seu pai, anos antes, em Buenos Aires, um poema de Keats:
Pensava saber tudo sobre as palavras, tudo sobre linguagem (de pequeno, a pessoa acha que sabe muitas coisas), mas aquelas palavras
foram uma revelação para mim. Claro, eu não as entendia. Como
poderia entender aqueles versos sobre pássaros, sobre animais – que
eram, de algum modo, eternos, intemporais, porque viviam no presente? Somos mortais porque vivemos no passado e no futuro – porque lembramos um tempo em que não existíamos e antevemos um
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tempo em que estaremos mortos. Aqueles versos chegaram a mim
através de sua música. Eu pensava que a linguagem fosse um modo
de dizer as coisas, de externar as queixas, de dizer que se estava feliz
ou triste etc. Mas quando escutei aqueles versos (e continuo escutando, em certo sentido, desde então), soube que a linguagem podia também ser música e paixão. E assim me foi revelada a poesia.
(BORGES, 2000, p. 104-105)

Essa fala de Borges me emociona profundamente, pelo tanto de
esclarecedora sobre a natureza da poesia, dos seus encantos e de suas
características.
A questão primeira é o poder encantatório da poesia. O menino,
apesar de não compreender o teor do poema em sua inteireza, fica
maravilhado com o que escuta. Não ouve palavras, mas música, e
aqui entra outro componente fundamental da poesia, o ritmo. É o
que a torna atraente, e, nas palavras de Cortázar, irmana-a com as
manifestações mais primitivas porque, a poesia, antes de ser palavra,
foi música e, portanto, deveria ser a arte mais popular, por haver sido
uma das primeiras. É também o que afirma Octavio Paz: não existe
poesia sem ritmo (PAZ, 2015).
O ritmo do poema torna secundária a compreensão das palavras,
como nesse caso relatado por Borges. As palavras, a linguagem, são
a matéria-prima dos poetas, como aponta Paul Valéry (1991). E só
pelo trabalho dedicado é que se tornam poema.
Há outra questão muito bonita: a poesia perpetua-se. O menino
Borges escutou os versos de Keats pela voz de seu pai, anos antes.
Conforme o seu relato, lembra-se de cada detalhe da biblioteca onde
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o escutou pela primeira vez: a posição dos volumes nas estantes. Recordava-se do timbre da voz paterna e continuava a escutar aqueles
versos ecoando em sua memória, a sua grande biblioteca pessoal. O
poema, como nos esclarece o poeta Valéry, “não morre de ter vivido”
(VALÉRY, 1991, p. 79).
A poesia é paixão, esclarece no final desse trecho Jorge Luis Borges. É sentimento, agrega em outro momento. Do poeta? Do leitor?
De ambos? Estes são pontos que exploraremos a seguir.

O sentimento na poesia: quem sente? O poeta? O leitor?
A poesia é, portanto, uma das formas mais antigas de manifestação, irmã do canto, da oração. É sentimento, e uma das formas mais
antigas de expressão. Cortázar, em seu ensaio Para uma poética,
nos recorda que a poesia nasce num terreno comum e até vulgar, a
tendência à analogia. Faz parte da natureza humana a recorrência
à metáfora, ou seja, as tentativas de compreensão da realidade através dessa espécie de construção intelectual, algo ainda pré-científico. Borges também nos recorda que, no princípio, toda a palavra
foi metáfora, e para Fernando Pessoa, tal exercício constitui-se em
puro fazer literário.
No entanto, de certa maneira, essa tendência à ficcionalização
da realidade vai desaparecendo. Segundo Cortázar, isso se daria em
função do crescimento em importância da ciência. A poesia ficaria
assim em segundo plano, associada à magia ou à religiosidade, algo
acessório, desimportante, coisa de aluados, menos perigosa que a
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magia. Parece-me que queimaram mais bruxas e bruxos que poetas.
A poesia teria, assim, um componente instintivo ao ser humano, e
talvez por isso agrade às crianças. Para Fernando Pessoa:
As crianças são muito literárias porque dizem como sentem e não
como deve sentir quem sente segundo outra pessoa. Uma criança,
que uma vez ouvi, disse, querendo dizer que estava à beira de chorar,
não “Tenho vontade de chorar”, que é como diria um adulto, isto é,
um estúpido, senão isto: “Tenho vontade de lágrimas.” E esta frase é
absolutamente literária, a ponto de que seria afectada em um poeta
célebre, se ele a pudesse dizer. (PESSOA, 2016, p. 341)

Talvez as crianças sejam mais literárias por ainda contarem com
um vocabulário restrito e precisar tirar dele o possível para expressar
o que veem, o que sentem, uma espécie de estágio primitivo, ou pré-científico, um estado em que o deslumbramento, o espanto faz-se
sentir constantemente.
O fato é que esse estágio analógico, primitivo, pré-científico cede
lugar ao racionalismo, civilizado e científico. E fica então o poeta nesse território que Paz define como de comunhão ou solidão; comunhão por ser uma tentativa de possuir este universo, apreendê-lo pela
força da palavra, pela força da imagem, e solitário, pois é a poesia
“um impulso individual” (PAZ, 2017, p. 20).
Apenas o poeta persiste nesse caminho, pois:
[...] vê na analogia uma força ativa, uma aptidão que se converte, por
sua vontade, em instrumento; que escolhe a direção analógica, na-
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dando ostensivamente contra a corrente comum, para qual a aptidão
analógica é surplus, floreio de conversa, cômodo clichê que descarrega tensões e resume esquemas para a comunicação imediata – como
os gestos ou as inflexões vocais. (CORTÁZAR, 2013, p. 87, colchetes
nossos)

Melhor dizendo, o uso de metáforas é mesmo trivial, comum, mas
apenas o poeta pode transformá-las em algo transcendente, torná-las
arte. Pelo prazer, pelo desejo de captar com o poema parte desta realidade. Compreendê-la ou transcendê-la. Louvá-la ou lamentá-la,
pois o poeta, nos diz Octavio Paz, “revela a inocência do homem
e seus instintos” (Paz, 2017, p. 21). O poeta continua capaz de espantar-se com o mundo, permanece sempre assim algo primitivo,
atrelado à infância.
Há outro aspecto fundamental na poesia. O sentimento do poeta,
como já vimos, é o de comunhão ou de solidão, o de narrar, através
do poema, o seu espanto. Ainda assim, faltará algo. Este algo é quem
o ouça, quem o compreenda: o leitor.
Para compreender esse aspecto, parece-nos apropriado começar
com a leitura do seguinte poema de Fernando Pessoa, “Autopsicografia”:

O poeta é um fingidor.
Finge tão completamente
Que chega a fingir que é dor
A dor que deveras sente.
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E os que leem o que escreve,
Na dor lida sentem bem,
Não as duas que ele teve,
Mas só a que eles não têm.

E assim nas calhas de roda
Gira, a entreter a razão,
Esse comboio de corda
Que se chama coração.
(PESSOA, 2012, p. 58. Poema publicado originalmente em novembro de 1932)

O que fica patente à leitura desse poema é a ideia de que os sentimentos não podem estar exclusivamente no poeta, que os sublima,
mas precisam encontrar ressonância em quem o lê. É o que Valéry
também enfatiza:
Um poeta – não fiqueis chocados com a minha maledicência – não
tem por função experimentar um estado poético: isso é um assunto privado. Ele tem por função criá-lo nos outros. Reconhece-se o
poeta, ou, pelo menos, cada um reconhece o seu – nesse simples
facto de transformar o leitor em “inspirado”. (VALÉRY, 1991, p. 63)

Ou seja, quem deve sentir é o leitor, como fica claro em outro verso de Pessoa: “Sentir? Sinta quem lê!” (PESSOA, 2012, p. 59)
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E há outro ponto importante neste trecho de Valéry: “A recepção
da poesia é algo muito individual. Haverá poemas e poetas que podem não me fazer sentir, por não conseguirem falar a mim, tocarem
os meus sentimentos. E haverá poetas e poemas que sim, conseguirão fazer-me sentir, na dor lida, dores minhas, sensações minhas. É
um ponto importante a ser destacado: há que se encontrar os poetas
que falem àquele (a) leitor (a). É um processo de busca, de leitura e de
reconhecimento. Eu considero algo importantíssimo: deixar ao leitor
a eleição do que ele ou ela vão apreciar, vão gostar de ler.”
Então volto à afirmação de Cortázar, que citei anteriormente, que
a poesia deveria ser das artes a preferida, pelo fato de ser uma das
mais antigas. Mas não é. Eu, como poeta, já escutei diversas vezes de
pessoas, leitoras e cultas, esta afirmação: não gosto de poesia.
A princípio, me surpreendia. Depois, compreendi. Faltou-lhes o encontro, o que os falantes de língua inglesa denominam o perfect match.
Mas eu insistiria: há que se seguir tentando. Àqueles leitores que dizem
não apreciar a poesia, eu diria para não desistirem. Esqueçam os cânones. Não há leituras obrigatórias. Eu recomendaria para seguirem buscando, lendo alguns poemas em livros de bibliotecas, de livrarias, sem
método. Deixem-se levar pelo acaso. Deixem a poesia fazer parte de
suas vidas, como já foi, bem na infância, quando não tinha esse nome,
mas se fazia sentir nas cantigas de roda, nas músicas de ninar entoadas
pela mãe. Permitam que a poesia torne a entrar em suas vidas, não
mais como uma visita importante, mas, sim, como alguém de casa.
Tenho certeza de que vai chegar um dia em que o seu ou sua poeta
vai se fazer sentir. Então, meu caro leitor, minha cara leitora, você
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entenderá as palavras de Borges: A poesia será paixão. E não mais
deixará de ser.

Poesia como salvação
Pode parecer uma frase exagerada, mas não é minha, mas, sim,
de Octavio Paz. Na introdução de seu livro O arco e a lira, o poeta
mexicano afirma:
A poesia é conhecimento, salvação, poder, abandono. Operação capaz de mudar o mundo, a atividade poética é revolucionária por natureza; exercício espiritual, é um método de libertação interior. A
poesia revela este mundo; cria outro. Pão dos escolhidos, alimento
maldito. Isola; une. Prece ao vazio, diálogo com a ausência: o tédio,
a angústia e o desespero a alimentam. Oração, ladainha, epifania,
presença. Exorcismo, conjuro, magia. (PAZ, 2012, p. 21)

Há muito mais nesse parágrafo destacado do que eu fui capaz de
discorrer nestas várias páginas, mas vou tentar desenvolver melhor o
que destaquei aqui como uma forma de fechar este meu texto.
A poesia é um exercício de mergulho profundo. Como já mencionado anteriormente, um poema é imagem, construída através de
palavras. Em um poema, também já dissemos, nenhuma palavra é
dispensável. São todas inevitáveis, ou deveriam ser. O bom poema é
potência, é brutal, é violento. Logo, ler poesia nos força a mergulhar
em nós mesmos, em nossos medos, nossos desejos. Um processo de
autoconhecimento. E todo o autoconhecimento é benéfico e, sim,
pode nos salvar.
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Também nos desperta para a beleza. Outro ponto sobre o qual Paz
discorre nessa introdução é que nem todo o poema é poesia. Pode
ser um estilo, pode ser técnica. A verdadeira poesia deve ser transcendente, ou seja, deve nos tirar do chão, digamos assim. Eu sempre
penso em poesia como uma força que me pega pelas entranhas, um
impacto fulminante. Acontece-me de chorar ao ler um belo poema.
Acontece-me de sorrir e desejar lê-lo de novo e de novo. Um poema
pode me salvar de um dia terrível, pode me dar forças para prosseguir. E tudo aquilo que podemos usar para nos sentirmos melhores,
mais fortes e sábios é uma ferramenta de salvação.
Outro ponto muito bonito: o poder transformador da poesia, em
um aspecto mais amplo, social. Shelley, em um livro intitulado Em
defesa da poesia, afirma que o apogeu da cultura grega, do domínio
que esta alcançou e da influência que teve sobre a cultura ocidental
tem relação direta com a alta qualidade de seus poetas. Uma sociedade em que a poesia se faz sentir nas artes como um todo (Paz vê
poesia como parte da literatura, da escultura e pintura, da arquitetura) é uma sociedade forte, que se transforma e é capaz de transformar
as demais. Não pela força bruta, mas pela força intelectual, estética.
A poesia salva, não tenho dúvidas. A poesia é tudo o que dissemos
aqui ser: espanto, celebração, oração, canto. A poesia é a nossa forma
de falar sobre o que somos, como somos. Uma das formas mais antigas de manifestação humana. E uma das mais verdadeiras.
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QUEM TEM MEDO DA LITERATURA FANTÁSTICA?
ANDRÉ BALAIO

A

palavra “fantástico”, quando usada fora da literatura, configurase como sinônimo de prodigioso, extravagante, extraordinário,
falso, inventado. Tentaremos aqui situar sua definição dentro da narrativa literária, a partir de consensos teóricos sobre suas características formais.
Podemos determinar historicamente o início da literatura fantástica com o romance gótico dos séculos XVIII e XIX. O primeiro do
gênero foi O castelo de Otranto, de Horace Walpole, publicado em
1764. Depois vieram autores como E. T. A. Hoffmann (“O Homem
de Areia”), Mary Shelley (Frankenstein), Robert Louis Stevenson (O
médico e o monstro), Edgar Allan Poe (Contos de imaginação e
mistério) e Bram Stoker (Drácula), que expandiram os limites do
gênero com inovações formais e influenciaram gerações de autores.
Considerando que todas as obras da literatura gótica têm em comum
a aparição de elementos sobrenaturais, ou seja, eventos que fogem
à explicação racional ou à tendência natural dos fatos, percebemos
duas orientações: a do sobrenatural explicado (o “estranho”) ou do
sobrenatural aceito (o “maravilhoso”). No estranho, o evento teria
uma explicação à luz da ciência, embora seu acontecimento se baseie
em coincidências de baixíssima probabilidade de ocorrência. Isso
ocorre nos contos de Edgar Allan Poe, como “A Queda da Casa de
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Usher”: a “ressurreição” da irmã de Roderick Usher pode ser explicada à luz da catalepsia; já o desmoronamento do solar tem como causa
possível o agravamento de uma fenda, a princípio quase imperceptível, a partir da fachada da casa. Já em “A Vênus de Ille”, de Prosper
Mérimée, uma estátua ganha vida para matar um homem e não há
nenhuma outra explicação natural possível. Configura-se então o
maravilhoso, subvertendo-se claramente as leis naturais.
Há casos, porém, em que os limites entre o estranho e o maravilhoso não são tão bem definidos. Ao analisar “O Homem de Areia”,
de E. T. A. Hoffmann, no ensaio “O Estranho”, de 1919, Sigmund
Freud indica um efeito narrativo que provoca a “incerteza intelectual” do leitor: a dúvida se ele está sendo introduzido no mundo real
ou no mundo fantástico de sua invenção. O motivo central da inquietação vivida pelo personagem principal Natanael é revivido pelo
leitor, num procedimento narrativo em que este fica no fio da incerteza sobre o que é contado, se aquilo é fruto do maravilhoso ou de
coincidências reais e estranhas.
O teórico Tzvetan Todorov foi responsável, em fins dos anos 1960,
por formatar uma teoria sobre a literatura fantástica de enorme visibilidade. Todorov situa o fantástico na faixa cinzenta entre o estranho e o maravilhoso. Para o teórico franco-búlgaro, a narrativa
fantástica é aquela em que o evento sobrenatural gera dúvidas sobre
sua natureza, não se sabendo ao certo se é estranho – advindo da
ilusão dos sentidos, explicada pelas leis do mundo e da natureza – ou
se é de caráter maravilhoso e aconteceu de fato dentro de uma lógica
diferente da real. O evento fantástico ocupa justamente o lapso de
tempo dessa incerteza e se caracteriza pela hesitação do personagem
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ou do leitor – ou de ambos – diante do fato que foge ao senso comum
ou às leis naturais. É essa ambiguidade que permeia o texto fantástico, segundo Todorov.
A teoria de Todorov não dá espaço real, textual, ao elemento que
intermedeia o fantástico e faz dele um momento virtual que se constitui apenas durante a leitura, resolvendo-se depois pelo maravilhoso ou pelo estranho. Outro ponto de questionamento à definição de
Todorov é que maravilhoso e estranho não são conceitos simétricos
e homogêneos, nem exclusivos. Enquanto o estranho se caracteriza
pelas emoções que suscita nos personagens e no leitor, o maravilhoso
é marcado pela natureza dos acontecimentos que narra.
A hesitação ou dúvida do personagem e/ou leitor diante da veracidade do fato sobrenatural é minimizada dentro da perspectiva
pós-Todorov. O fantástico não é então a “linha de separação entre o
estranho e o maravilhoso”, como defende o estudioso, mas o lugar de
convergência da narração tética (realista) da não tética (maravilhoso, fábula de magia). Surge, pois, da contaminação dos métodos de
composição dos dois tipos de narração. Foge a Todorov que o sobrenatural introduz na narração fantástica uma segunda ordem possível, igualmente inadequada em relação à natural. O fantástico deriva
então das contradições entre essas duas ordens e de sua recusa mútua
e implícita, não da hesitação entre elas.
Obras como “O Homem de Areia” (Hoffmann), “O Retrato Oval”
(E. A. Poe) e “A Vênus de Ille” (Prosper Mérimée) são contos fantásticos porque contam o inexplicável, nascido de um desvio irredutível
em relação à realidade, e são narrados de modo a excluir tanto uma
redução ao molde realista do “estranho explicado” quanto uma redu-
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ção (ou sublimação) ao maravilhoso. O fantástico se apresenta como
a narração de uma supressão não redutível do real e uma laceração
do paradigma de realidade.
Atualmente, o fantástico não é mais considerado um gênero literário associado apenas ao romantismo gótico do século XIX. Seu
alcance vai a outros modos, gêneros e a outras formas, do romanesco ao fabuloso, da “fantasy” à ficção científica, do romance utópico
ao de terror, do gótico ao oculto, do apocalíptico ao metarromance
contemporâneo. Se há por outro lado uma tendência a tratar o fantástico como o contrário do realismo, surge a dificuldade em definir
o que é “realista”. Se o fantástico não é mais um gênero, ele pode ser
entendido como um modo literário, com raízes históricas precisas e
situado historicamente em gêneros e subgêneros, mas que é utilizado
em maior ou menor grau e com maior ou menor capacidade criativa
em obras de gêneros muito diversos. Sempre, porém, o modo fantástico é usado para organizar a estrutura fundamental da representação e transmitir de maneira forte e original experiências inquietantes
à mente do leitor.
A narração fantástica não se define então apenas por meio do inverossímil, por si só impalpável e indefinível, mas pela justaposição
e pelas contradições dos diversos inverossímeis, ou seja, através das
hesitações e fraturas das convenções sociais. O fantástico instala o
irracional na mesma medida em que submete a ordem e a desordem
(intuídas pelo homem no natural e no sobrenatural) ao exame de
uma racionalidade formal. A narrativa nutre-se do cotidiano, do qual
sublinha as contradições e leva a descrição até o absurdo, a ponto
de os próprios limites assinalados tradicionalmente no universo não
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circunscreverem mais nenhum domínio natural e sobrenatural. O
fantástico nasce, pois, do diálogo do sujeito com as próprias crenças
e as incongruências que elas representam.
É por intermédio de uma particular combinação de estratégias retóricas e narrativas, artifícios formais e núcleos temáticos que o fantástico se caracteriza. A narrativa fantástica tem se valido de diversas formas e experimentações formais, como o romance picaresco,
o epistolar, o romance de viagem, que revelam a psicologia interior
dos personagens. A narrativa fantástica restitui assim a verdadeira
função do imaginário: a de difundir o gosto e a prática pela estranheza, de restabelecer a função do insólito e de fazê-la passar por uma
atividade normal.
Vemos o frequente uso da narração em primeira pessoa ou de destinatários explícitos, como companheiros trocando cartas. Os destinatários autenticam a narrativa, estimulando a identificação do leitor
implícito com o leitor externo do texto, o que serve como artifício de
sedução deste, cujo envolvimento é provocado de forma profunda:
primeiro, ele é envolvido em um mundo familiar, aceitável, pacífico,
para depois ser conduzido por mecanismos de surpresa, desorientação e medo. Às vezes se utiliza do grotesco, com um elemento sutilmente humorístico a acompanhar o terror. Há ainda no fantástico
um elemento de passagem da dimensão do familiar, cotidiano e costumeiro para a do inexplicável e perturbador, ou seja, da realidade
para o sonho, pesadelo ou loucura. Em muitas narrativas aparece o
objeto mediador, que se torna testemunho inequívoco de que o personagem realizou uma viagem, entrou em uma outra dimensão da
realidade e daquele mundo trouxe o objeto consigo.
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Vemos abaixo alguns temas recorrentes do modo de contar histórias fantásticas:
a.
A noite, a escuridão, o mundo obscuro, as almas do outro mundo. Enquanto o dia é associado à racionalidade, a noite é relacionada à linguagem do inconsciente.
b.
A vida dos mortos e seu retorno e contato
com os vivos. No fantástico, esse tema se constrói com
novos aspectos, interioriza-se, liga-se a explorações pseudocientíficas.
c.
A individualidade burguesa dentro de um
conceito de autoafirmação. O personagem enfrenta a realidade submetendo a própria existência em uma particular situação histórica e sobre a qual ele formula hipóteses
e modos de enfrentamento. Mesmo que seu corpo mude
e sofra mutilações ou doenças e as células se transformem
e se renovem, ele representa a si mesmo sob a forma de
identidade e continuidade. Em alguns casos o personagem leva o programa de autoafirmação às últimas consequências e se transforma num monomaníaco, obsessivo.
Até chegarmos à figura do louco. A loucura está relacionada a problemas mentais e de percepção, com limites
flexíveis entre o louco e o homem de gênio, uma persona
dividida, um visionário que vai às últimas consequências
para alcançar os objetivos.
d.

O duplo (O médico e o monstro, de Steven-
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son, William Wilson, de Poe) é um tema fortemente interiorizado, ligado à consciência das fixações e projeções.
e.
A aparição de um visitante estrangeiro, estranho ao meio. Às vezes também como um ser disforme,
monstruoso, irreconhecível.
f.
O amor romântico associado à morte. Eros e
Tanatos. Uma indissolúvel unidade que entra em conflito
com as estruturas sociais (o matrimônio, por exemplo) e
com as dimensões temporais.
Ao tratarmos a literatura fantástica não como gênero, mas
como modo de escrita, ampliamos suas possibilidades artísticas estendendo seus significados até o insólito, no que ele tem
de oposição às regras e à tradição. Dessa forma, consideramos que há ainda muito o que desenvolver na escrita fantástica como também na sua análise crítica.
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ANTES DE SER ESCRITOR
ANNIE PIAGETTI MÜLLER

D

iz Sartre em O existencialismo é um humanismo que “o homem existe primeiro, se encontra, surge no mundo, e se define
em seguida” (Sartre, 1996, p. 19). É a partir do pensamento sartreano
que proponho pensar o ofício do escrever. Antes dele, o que existe?
Como se cria o ser escritor? Quando ele nasce e quando se define?
Escrever sobre a escrita criativa também é um exercício ficcional. E
parte da sua tarefa contempla a busca pelos antecedentes: aquelas
motivações, subjacentes e misteriosas, que nos levam ao necessário,
muitas vezes irrefutável, labor da escrita.
O filósofo diz em Que é a literatura? (Sartre, 2015, p. 39) que “um
dos principais motivos da criação artística é certamente a necessidade de nos sentirmos essenciais em relação ao mundo”. E desenvolve
abaixo, em um parágrafo que sintetiza nossa posição enquanto o ser
que descobre, que desvenda o mundo:
Cada uma de nossas percepções é acompanhada da consciência de
que a realidade humana é “desvendante”; isso quer dizer que através
dela “há” o ser, ou ainda que o homem é o meio pelo qual as coisas se
manifestam; é nossa presença no mundo que multiplica as relações,
somos nós que colocamos essa árvore em relação com aquele pedaço
de céu; graças a nós essa estrela, morta há milênios, essa lua nova e
esse rio escuro se desvendam na unidade de uma paisagem; é a velocidade de nosso automóvel, de nosso avião que organiza as grandes
massas terrestres, a cada um de nossos atos, o mundo nos revela uma
face nova. Mas se sabemos que somos os detectores do ser, sabe-
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mos também que não somos seus produtores. Essa paisagem, se dela
nos desviarmos, se estagnará, longe dos olhos, em sua permanência
obscura. Pelo menos ela só se estagnará: não há ninguém suficientemente louco para acreditar que ela desaparecerá. Nós é que desapareceremos, e a terra permanecerá em sua letargia até que outra consciência venha despertá-la. Assim, à nossa certeza interior de sermos
“desvendantes” se junta aquela de sermos inessenciais em relação à
coisa desvendada. (SARTRE, 2015, p. 38-39)

A noção do ser “desvendante” me atraiu desde a primeira leitura,
talvez porque explique o que eu procuro, o que as personagens buscam nas narrativas que escrevo. Trata-se dessa espécie de revelação
sobre o nosso espaço no mundo, uma consciência de que é a nossa
percepção que dá sentido às coisas. Embora, ao mesmo tempo, elas
continuem existindo independentemente de nossa ação no mundo
– a árvore, o mar, a paisagem estarão sempre lá, vejamos ou não.
Uma dialética que Sartre irá identificar na literatura mais do que em
outras artes, já que para o objeto literário acontecer, “é necessário um
ato concreto que se chama leitura, e este só dura enquanto a leitura
durar”. (Sartre, 2015, p. 40). Assim se dá a relação escritor e leitor,
que não é o foco do presente ensaio, embora sempre seja relevante
quando se trata de refletir sobre a literatura. Numa relação de interdependência, o livro é desvendado a partir do seu leitor.
É o ímpeto de desvendar que tanto me interessa, porque revela a
formação da pessoa, enquanto ser humano, do escritor, da narrativa
e de suas personagens. O verbo (desvendar) designa o ato de tirar
a venda dos olhos e, portanto, o ato de descobrir (Houaiss, 2001, p.
244). Sartre também fala sobre a influência do ser “desvendante” na
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produção da obra: “Se nós mesmos produzirmos as regras da produção, as medidas e os critérios, e se nosso impulso criador vier do
mais fundo do coração, então nunca encontraremos em nossa obra
nada além de nós mesmos.” (Sartre, 2015, p. 39) Apresenta-nos, com
isso, o impacto do criador no objeto criado, o que fortifica minha
hipótese de que, antes de contar sobre o processo do ser-escritor e de
vinculá-lo à obra final, precisa-se entender como se dá a sua atuação
a priori. Também assim observo o percurso dos escritores mais admiráveis: como eles se colocam na obra. De forma parecida, Antonio
Candido discorre sobre a importância do aspecto anterior, o aspecto
humano, este que desperta o interesse e a identificação dos leitores
pela narrativa de ficção: “O homem, afinal, só pelo homem se interessa e só com ele pode identificar-se realmente.” Candido trata, em
seu “A Personagem de Ficção”, dos tantos elementos que conduzem a
escrita de personagens verossímeis e, assim, coerentes.
Com o questionamento inicial – o que existe antes do escritor?
– vem a pergunta essencial: por que escrevemos? Com ela, retomo
o ponto de partida para identificar o que antecede o ser escritor e a
ação de escritura. Sartre esclarece:
Não é verdade, pois, que o escritor escreva para si mesmo: seria o
pior fracasso; projetar as próprias emoções no papel resultaria,
quando muito, em dar-lhes um prolongamento enlanguescido. O ato
criador é apenas um momento incompleto e abstrato da produção
de uma obra; se o escritor existisse sozinho, poderia escrever quanto
quisesse, e a obra enquanto objeto jamais viria à luz: só lhe restaria
abandonar a pena ou cair no desespero. Mas a operação de escrever
implica a de ler, como seu correlativo dialético, e esses dois atos conexos necessitam de dois agentes distintos. É o esforço conjugado do
autor com o leitor que fará surgir esse objeto concreto e imaginário
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que é a obra do espírito. Só existe arte por e para outrem. (SARTRE,
2015, p. 41)

Esse parágrafo lança uma luz sobre a criação artística: ela tem a
nós, escritores, nos seus alicerces, na sua fundação, no entanto não é
do escritor que se trata a obra, não é sobre ele (ou não apenas), nem
para ele próprio que se escreve (ou não somente). Claro que, nas intituladas obras de autoficção, o autor ali se encontra explícito, presente
enquanto criatura, além de criador. Respeito e admiro o gênero contemporâneo a que se nomeia autoficção, no entanto, a proposta, aqui,
é pensar além da influência do autor no que ele produz. Pensa-se o
fazer literário sobre o que é preciso, ou o que faz sentido naquele
momento, ou talvez o autor nem pense tanto: o faça, simplesmente o
faça pelo impulso de desvendar e compartilhar as coisas que se revelam. Sartre continua, traçando a relação do escritor com a obra que
lança aos leitores:
Escrever é, pois, ao mesmo tempo desvendar o mundo e propô-lo
como tarefa à generosidade do leitor. É recorrer à consciência de outrem para se fazer reconhecer como essencial à totalidade do ser; é
querer viver essa essencialidade por pessoas interpostas; mas como,
de outro lado, o mundo real só se revela na ação, como ninguém
pode sentir-se nele senão superando-o para transformá-lo, o universo do romancista careceria de espessura se não fosse descoberto num
movimento para transcendê-lo. (SARTRE, 2015, p. 54)

A intenção que Sartre expõe, do escritor como um ser que deseja
desvendar, bem como entregar-se ao leitor para a sua intervenção, é
também o que me motiva. Embora seja difícil responder objetiva-
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mente à pergunta “Por que escrevo?”, a resposta passa pela supracitada via existencialista. Desde criança, sou grata aos escritores que
me trouxeram tudo aquilo que nós, leitores, apreciamos: novas realidades, agigantamento das percepções, transformações internas ou,
tão simplesmente, mas não menos valoroso, apenas prazer. E, sendo
difícil localizar uma resposta objetiva, por outro lado me acompanham muitas perguntas nesse percurso: haverá sentido no que escrevo? Deve haver sentido? Quem será o meu leitor? Preciso saber
quem será o meu leitor? O meu leitor irá se identificar com a minha
proposta? Ainda assim, inundada com perguntas acerca do ofício de
escrever, que de certa forma agem como pressões externas aos desafios diários, sinto-me livre ao fazê-lo. Talvez não tão livre quanto me
sentirei um dia, mais madura, passado o tempo e algumas páginas a
mais escritas, falando e escrevendo sobre a escrita criativa, como o
faço agora. A maturidade que traz consigo, amiga de jornada, a liberdade. É o que Sartre propõe, avançando em seu raciocínio, e com
o qual me identifico e me revelo: “Escrever é uma certa maneira de
desejar a liberdade; tendo começado, de bom grado ou à força, você
estará engajado.” (Sartre, 2015, p. 58). Como sabemos, Sartre foi um
líder de engajamento político e social, por intermédio da filosofia e
da literatura. As suas provocações para os escritores perpassam por
aí: “E de que maneira o escritor, que se considera essencial para o
universo, poderia querer sê-lo para as injustiças que este universo
encerra?” A responsabilidade da escrita é a responsabilidade de nós
mesmos para com o mundo, com a humanidade. E a base existencialista conecta as duas partes (ser desvendante do ser escritor). O autor
novamente explica que não se trata de ser romântico, mas da obra
carregar de forma implícita essas questões:
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(...) é preciso que a obra, por mais perversa e desesperada que seja
a humanidade aí representada, tenha um ar de generosidade. Não
que essa generosidade deva exprimir-se por discursos edificantes ou
personagens virtuosas: ela não deve sequer ser premeditada, e é bem
verdade que não se fazem bons livros com bons sentimentos. Mas ela
deve constituir a própria trama do livro, o tecido com que são talhadas as pessoas e as coisas: qualquer que seja o tema, uma espécie de
leveza essencial deve aparecer por toda parte, lembrando que a obra
nunca é um dado natural, mas uma exigência e um dom. (SARTRE,
2015, p. 56)

É por meio de exemplos que Sartre chega ao pensamento da
liberdade como o tema universal dos escritores e, assim, da literatura.
Coloca: “Seja ensaística, satirista ou romancista, quer fale somente
das paixões individuais ou se lance contra o regime social, o escritor,
homem livre que se dirige a homens livres, tem apenas um único
tema: a liberdade.” (Sartre, 2015, p. 570) De fato, é por me sentir livre que eu também escrevo. Ou, então, me enclausuraria na natural
opressão que vivemos na contemporaneidade (essa pressão que existe desde sempre e que me parece apenas mudar de figura, aparecer
diferente). Henry James (A arte da ficção, p. 19), assim se refere à
arte: “Ela vive do exercício, e o próprio sentido do exercício é a liberdade.” A busca pela liberdade parece ser o estágio inicial. Será ele a
grande motivação anterior à escrita? Henry James afirma, no ensaio
A arte da ficção, quando fala em específico sobre a liberdade dentro
do romance:
A única obrigação que devemos imputar previamente a um romance, sem cair na acusação de arbitrariedade, é a de que seja interessante. Essa responsabilidade geral é a única que vejo repousar sobre ele.
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As formas como ele é livre para tentar atingir esse resultado (de ser
interessante) são surpreendentemente numerosas, e só podem sofrer
com as restrições e prescrições. São tão variadas quanto o temperamento do homem, e bem-sucedidas à medida que revelem uma
mente particular, diferente da dos outros. Um romance, em sua definição mais ampla, é uma impressão direta e pessoal da vida: isso,
para começar, constitui seu valor, que é maior ou menor de acordo
com a intensidade da impressão. Mas não haverá intensidade alguma
e, portanto, valor algum, se não houver liberdade para sentir e dizer.
(JAMES, 2011, p. 20)

Acreditando que a literatura é profundamente humana, a filosofia
de Sartre, os estudos de James e de Candido conversam para concluir
a importância de se pensar o que nomeei Antes de ser escritor. Parte da empreitada do autoconhecimento nos leva para Nietzsche, em
Ecce Homo, quando diz que “chegar a ser o que se é supõe que não
se duvide minimamente do que se é” (Nietzsche, 2013, p. 77). Viver,
penso, é um exercício constante de aprendizado sobre quem somos e
quem queremos nos tornar. Escrever, por sua vez, é uma empreitada
contínua de fazer esse aprendizado valer a pena e de atuar no mundo de forma mais ativa. Reforçou Nietzsche (muito por causa das
críticas que recebeu): “Eu sou uma coisa, meus escritos são outra.”
(Nietzsche, 2013, p. 87) Independentemente do seu contexto, utilizo
-o aqui aplicado ao atual trabalho proposto: não se é o que se escreve,
mas se escreve, em partes, sobre o que se é.
Roland Barthes em A preparação do romance – vol. II – nos fala
sobre o que se busca antes do começo da escrita (do romance, em
específico, o seu objeto de estudo):
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Ora, o que busco, o que quero, na obra que desejo, é que algo ocorra:
uma aventura, a própria dialética de uma conjunção amorosa, em
que cada um vai deformar o outro por amor, e de modo a criar um
terceiro termo: ou a própria relação, ou a obra nova, inspirada pela
antiga. (BARTHES, 2005, p. 19)

Já em O grau zero da escrita, por meio dos exemplos de Flaubert,
Kafka e Proust, Barthes discorre sobre os desejos doloridos e anteriores à produção, não os desejos de prazer, sobre o qual reclama Flaubert: “Que ofício fodido! Que droga de mania! Abençoemos, porém,
esse caro tormento. Sem ele, seria preciso morrer. A vida só é tolerável com a condição de nunca estarmos nela.” (2015 p. 30). Reflito, a
partir de Flaubert, se, por meio da literatura, estamos mais ausentes
ou mais infiltrados na realidade da vida. Se, quando criamos nossas
narrativas, estamos nos alimentando dela (vida) ou entregando ao
mundo mais alimento. A literatura é, pois, tanto a fonte de onde bebemos energia para o viver quanto a fonte de onde jorra inspirações
para a sobrevivência.
Antes de ser escritor, é preciso ser humano. Antes de ser escritor, é
preciso ser livre. No entanto, sabemos que a liberdade é produto dos
dias e, como tal, está sempre em construção, num processo de busca incessante e de aprendizado. Será, talvez, a liberdade do escritor
alcançada durante o fazer literário? Se for assim será preciso, antes,
existir o texto. Abre-se o espaço da produção: mãos à obra, papel e
caneta, computador: o texto acontece à medida que é elaborado. É
quando, então, num novo estágio (a prática literária em si), as respostas para a busca da liberdade se concretizam em ideias, em conflitos,
em enredo. Em ação, torna-te escritor.
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VIAGEM AO FUNDO DA POESIA:
UMA RECOMPOSIÇÃO DE TRABALHOS À LUZ DA TEORIA
BERNADETE BRUTO

Muitos escritores, especialmente os poetas, preferem ter por entendido que
compõem por meio de sutil frenesi, de intuição estática; e positivamente
estremeceriam ante a ideia de deixar o público dar uma olhadela, por trás
dos bastidores, para as rudezas vacilantes e trabalhosas do pensamento (...).
(Edgar Allan Poe, Filosofia da Composição. In Poemas e ensaios)

O

primeiro livro, Pura impressão (2008), é uma coletânea de
poemas que foram escritos ao longo de trinta anos de história.
Sim, História! Foi assim que pensei, quando li em 2007 aqueles
papéis datilografados. Tinha guardado para mim, com alguma outra
intenção, pois antes era um caderninho com os poemas escritos, que
nem tenho mais... Os poemas foram datilografados para guardá-los,
e, muito tempo depois, digitados já na intenção de publicar. Uma
baita falha para o estudo da genética da criação me desfazer daquele
caderninho... Hoje eu compreendo.
O passo seguinte foi organizá-los em conformidade com o que
observei em muitos dos livros que li e em consulta aos meus poetas
prediletos. Então, procurei ordená-los de acordo com um tema,
assim ficaram enquadrados em blocos com os seguintes títulos:
“Auto-retrato”, “Amores e Desamores”, “A Espectadora”, “Cotidiano”,
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“Dedicatórias” e “Reflexões”. Cada qual com desenhos feitos pela
autora complementando a ideia do subtítulo. E o corpo do texto? O
uso da caixa-alta, por vários motivos, mas o principal foi na intenção
de possibilitar uma melhor leitura do poema, como entendi na época.
Já no livro Pura impressão há o prenúncio do movimento, do
estado nômade tão apregoado por Michel Onfray, ao dizer que
ninguém se torna nômade por acaso, há toda uma genealogia nos
convidando ao movimento. Pura impressão surge depois de uma
viagem à Índia, em busca da ancestralidade. Observa-se essa condição
quando acrescento outras poesias, adicionando às existentes,
finalizando assim a história do livro. Em especial, surgem as poesias:
“Um Novo Olhar” (p. 70), “Visita à Índia” (p. 72), “Prisioneira” (p.
89) e “Compreensão” (p. 123).
Talvez, em sua busca pessoal exposta nesse livro, a poeta já tivesse
a visão de ser mera espectadora na vida, situação que se aproxima da
maneira como Marie-José Mondzain explica sobre o que é ver:
“(...) o nosso mundo parece estar a fazer de todos os cidadãos
espectadores, que reencontraremos os diferentes níveis da constituição
subjectiva nas suas relações com a produção de imagens endereçadas
ao olhar e a produção de objetos propostos ao consumo.”1
Nota-se, ainda, que as poesias “Um Novo Olhar” e “Visita à
Índia” encontram-se organizadas no mesmo bloco denominado “A
Espectadora”, designação que dispensa maior aprofundamento. Eis a
poesia “Um Novo Olhar”:
1

MONDZAIN, Marie-José. Homo Spectator. Tradução de Luiz Lima do texto O
que é ver. Paris: Bayard, 2007, p. 1.
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Ainda na observação,
De vidas,
Percebidas com atenção.
Sentimento e imensidão!
Da natureza,
Mistérios e vastidão.
Muitas borboletas
Numa só contemplação.
Agora uma alma em conexão.
Ontem investigação:
- uma virtude –
Hoje na verdade
- outra atitude –
Ontem profundidade
Hoje amplitude!

O poema referente “Viagem à Índia” (pp. 72 e 73) fala da profusão
de cores, sons, gostos, experiências gustativas e emocionais a que a
poeta foi exposta, precisando desaguar em poesia como diz a parte
final do poema:
(...) tudo simbiótico
E minha visão presa na lente
Para guardar no coração
O que estava na mente.

Experiência esta que demonstra como a carne foi exposta, durante
a viagem, a toda uma miríade dos sentidos. Segundo Onfray, “viajar
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supõe o desregramento de todos os sentidos, para depois reativá-los
e recapitulá-los no verbo”,2 como também Ostrower, quando diz: “(...)
a memória ordena as vivência do passado (...).”3 Observamos que a
capa do livro também aponta esse resultado da vivência, quando se
utiliza do desenho de uma caixa de fósforos trazida da viagem, no
mês de janeiro de 2008.
Em paralelo, de forma inconsciente, foi traçada uma espécie
de jornada do herói na apresentação poético-musical que vinha
trabalhando para exibir no lançamento do livro, que tem o
mesmo nome: Pura impressão. Pois, antes de conhecer a teoria, a
apresentação foi elaborada da seguinte maneira: poesias e músicas,
passando por vários estados de espírito até chegar à plenitude! Um
modelo que se encaixa na explicação de Christopher Vogler: “Os
heróis são símbolos da alma em transformação e da jornada que cada
pessoa empreende na vida. Os estágios dessa progressão, os estágios
naturais da vida e do crescimento, compõem a Jornada do Herói.”4
Embora, na época, minha concepção tenha sido mais baseada nos
contos de fadas, assunto que sempre gostei de ler e ouvir e que, de
certa forma, pertence ao entendimento comum e do público.
De Pura impressão, do livro e da apresentação para o seu
lançamento, encontro ressonância em Edgar Allan Poe quando ele
diz: “(...) nenhum poeta pode permitir-se dispensar qualquer coisa
ONFRAY, Michel. Teoria da viagem: poética da geografia. Tradução: Paulo Neves. Porto Alegre: L&PM Editores, p. 30.
3
OSTROWER, Fayga. Criatividade e processos de criação. Petrópolis: Editora
Vozes, 2004, p. 19.
4
VOGLER, Christopher. A jornada do escritor: estrutura mítica para escritores.
Tradução: Ana Maria Machado. São Paulo: Aleph, 2015, p. 77.
2
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que possa auxiliar no seu intento (...).”5 Foram esses os dois modos
da Escrita Criativa entrar na vida da poeta: pela escrita do livro e
pela apresentação. Teve início na mais pura impressão da vida e no
entendimento transmitido pelo poema final do livro, “Compreensão”
(p. 123), com a música de fundo da apesentação “Mantra”, de Nando
Reis:
Agora entendo.
Não se deve calar
Sonhos mais profundos...
Um dia a vida cobra.
Alguma coisa sobra.
A memória recorda
E a gente acorda!

O segundo livro, Um coração que canta (2011), foi escrito
em pleno movimento, pois a partir do lançamento do livro Pura
impressão, em 2008, a poeta buscou os espaços literários para poder
fazer o que mais gosta: recitar poesias! Ao mesmo tempo que tomou
gosto pelas viagens, parecido com o exposto por Onfray: “O viajante
concentra estes topismos milenares: o gosto pelo movimento, a
paixão pela mudança, o desejo ardoroso de mobilidade (...).”6 E os
poemas? Todos frutos das atividades diárias, das experiências da vida
e, como todo poeta, no sentido maior de se conhecer e extravasar
5
POE, Edgar Allan. Filosofia da Composição. In Poemas e ensaios. Tradução:
Oscar Mendes e Milton Amado. São Paulo: Globo, 1999, p. 103.
6
ONFRAY, Michel. Op. cit., p. 13.
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as palavras que povoam seu espirito. Simultaneamente, foi criando
apresentações poético-musicais paralelas, daí a ideia para assim
denominar o segundo livro.
O livro foi organizado, dessa vez propositalmente, como forma de
contar uma história, na qual se verifica bem delineada uma jornada
da busca por um ideal, apresentada de maneira bastante explícita na
contracapa: Este é o seu segundo livro de poesias, no qual descreve,
por meio de versos, o seu caminho em direção ao seu sonho de ser
poeta. Verifica-se, portanto, aquilo que Joseph Campbell aponta em
O poder do mito: “(...) Existe um certo tipo de mito que pode ser
chamado de busca visionária, partir em busca de algo relevante, uma
visão, que tem a mesma forma em todas as mitologias.” E acrescenta:
“você deixa o mundo onde está e se encaminha na direção de algo
mais profundo, mais distante ou mais alto.” (...)7
Nesse intuito, as poesias foram organizadas em três capítulos,
cada qual com um subtítulo com nomes de canções, considerando
o nome do livro e o trabalho desenvolvido pela poeta em seus
recitais poético-musicais naquele momento. Essa mistura de vida e
poesia, ficção com realidade, está presente no livro, algo simplificado
da jornada do herói analisada por Christopher Vogler, no que se
refere às narrativas: “A Jornada do Herói não é uma invenção, mas
uma observação. É o reconhecimento de um belo modelo, um dos
princípios que regem a conduta da vida e do mundo das narrativas
(...).”8
CAMPBELL, Joseph. O poder do mito. Tradução: Carlos Felipe Moisés. São
Paulo: Palas Athena, 2009, p. 137.
8
VOGLER, Christopher. Op. cit., p. 16.
7
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Observamos, no primeiro capítulo, denominado de “Coração
Bobo”, uma alusão à música de Alceu Valença, a reunião de poesias
identificadas como de sintonia baixa, ou seja, todos os lamentos e
estranhamentos perante si, as pessoas e a vida. A exemplo disso,
temos o poema “Desnorteada”:
Que faz uma pessoa
Que teve vida boa
Já cumpriu tudo à risca
Que lhe ensinaram?

Que faz uma pessoa
Que andou nesta linha reta
Sente-se perdida na mudança
Sem saber aonde vai...
E se não houver mais lugar a ir?
Vou ter que murchar aqui?

No segundo capítulo, denominado “Tique-taque do meu coração”,
alusão à música de Carmen Miranda, aquele estado de oscilação de
sentimentos e estado de espírito depois da “provação” do capítulo
anterior, pode muito bem ser verificado esse estágio como um
limiar para outro de bem-aventurança, que antevemos no poema
“Presença”:
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O passado passará
A cada dia
O futuro virá
A cada manhã
O agora
A cada momento
Acolhido com alegria
É o melhor presente
Que posso me dar!

E, por fim, o terceiro capítulo, denominado “Canta coração”,
uma alusão à música de Geraldo Azevedo de mesmo título, para
demonstrar a fase final da jornada, estágio identificado por Vogler
como o retorno com o elixir: “Retornar com o Elixir significa
implementar a mudança no cotidiano e usar as lições de aventura
para curar os ferimentos.” E enfatiza: “Um caçador ferido ri enquanto
suas feridas são tratadas.”9 O poema “Coração Bobo” (p. 72) segue
esta receita:
Eita coração bobo!
Que se magoa por tudo...
É mesmo uma leseira!
Contudo essa alma tão leve,
Alegre e radiante
9

VOGLER, Christopher. Op. cit. p. 284.
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Olha tanta dramaticidade latejante
Sem eira e nem beira
Segue adiante
E acha graça de tanta besteira.

Além da concepção da jornada para seguir essa narrativa na
coletânea de poesias, houve a escolha, dessa vez, de uma fonte
imitando letra cursiva, no sentido de dar um caráter mais pessoal
ao livro. Também foi sugerido pelo responsável pelo projeto gráfico
do livro uns desenhos para compor a história, feitos pela própria
autora, e uma foto sua para compor a capa. Os desenhos auxiliando
a história contada pela poesia dentro do livro e, na capa, a foto da
pessoa entregando sua história, tendo na contracapa a entrega da
chave para todas as respostas.
Ao lançar o segundo livro e consolidar sua carreira de poeta,
hoje, compreende o que fez, sob a luz da teoria, aquilo que Vogler
indica: “As pessoas precisam da cartase, e boas histórias são uma das
maneiras mais confiáveis e divertidas de provocá-la.”10
O terceiro livro, também coletânea de poesias, Querido diário
peregrino (2014), é fruto dos movimentos da autora como poeta
e da sua vivência diária no cotidiano de seu país, ou fora dele, na
consciência da condição nômade, aquilo que Onfray aponta: “Quando
põe o pé na estrada, ele obedece a uma força que, surgida do ventre e
do âmago do inconsciente, lança-o no caminho, dando-lhe impulso e
VOGLER, Christopher. Op. cit., p. 432.

10
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abrindo-lhe o mundo como um fruto caro, exótico e raro.”11
Nesse livro, inclusive, constata-se visíveis influências da viagem à
Espanha em 2009, quando fez o Caminho de Santiago, principalmente
o título da obra, retirado do diário escrito no caminho, que
disponibilizo abaixo, no sentido de demonstrar a importância da
crítica genética, conforme Cecilia Almeida Salles e Daniel Ribeiro
Cardoso registram:
(...) pode-se dizer que esses documentos, independente de sua
materialidade, contêm sempre a ideia de registro. Há, por parte do
artista, uma necessidade de reter alguns elementos, que podem ser
possíveis concretizações da obra ou auxiliares dessa concretização.
Cada tipo de documento oferece ao crítico informações diversas
sobre a criação e lança luzes sobre momentos diferentes desse
percurso. 12

ONFRAY, Michel. Op. cit., p. 15.
SALLES, Cecilia Almeida e CARDOSO, Daniel Ribeiro. Crítica genética em expansão. http://cienciaecultura.bvs.br/scielo.php?pid=s0009-67252007000100019&script=sci_arttext

11

12
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Chamar, para uma parceria desse livro, um amigo fotógrafo,
Wagner Okasaki, que conheceu no caminho e permaneceu na
amizade, foi uma experiência gratificante, cuja composição durou
cerca de dois anos de troca de ideias. A fotografia, assim, entra no
diário com outra fonte de registro para enriquecê-lo e no conceito
de complementariedade da poesia, surgindo outro olhar, além do
da poeta, e proporcionar esse diálogo. Essa intenção está muito bem
exposta por Roland Barthes: “Na imagem, o objeto se entrega em
bloco e a vista está certa disso – ao contrário do texto e de outras
percepções que me dão o objeto de uma maneira vaga, discutível, e
assim me incitam a desconfiar do que julgo ver.”13 E até mesmo para
proporcionar o diálogo com o público, pois o que Daniel Arasse diz
sobre a pintura, me serve para este trabalho: “O que faz surgir um
olhar de perto são os pormenores.”14 Da mesma forma, aprofundando
esse diálogo e movimento, vale ressaltar que a maioria das fotos foi
tirada em Belém (PA) e o diálogo estabeleceu-se, em grande parte,
virtualmente, considerando a residência da poeta em Recife (PE) e a
do fotógrafo em Belém (PA).
O projeto gráfico foi sugerido exatamente com essa noção geral
de diário. A capa é uma foto da autora tirada espontaneamente no
Caminho de Santiago por Wagner, quando, em 2009, nos cruzamos
em direção ao Mosteiro de Samos (Espanha), sendo utilizada agora
como imagem complementar à ideia do Diário e dessa parceria,
como forma de já prenunciar o movimento que virá no interior
13
BARTHES, Roland. A câmara clara. Tradução: Júlio Castañon Guimarães. Rio
de Janeiro: Nova Fronteira, (1980 in) 2011, p. 16.
14
ARASSE, Daniel. Histórias de pinturas. Tradução: Mariana Santos e Rui Miguel Ribeiro. Lisboa: KKYM, 2016, p. 168.
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do livro. Também a fonte escolhida tem por base a mesma ideia da
obra anterior, que é a de dar a pessoalidade ao livro. No corpo deste,
concebido pelo projeto gráfico, há a ideia de um diário pessoal. No
cabeçalho surge o nome do livro, o local e a data, e, ao final da imagem
e do texto, a assinatura da poeta. Tudo para dar a noção de tempo
e movimento, estados de ânimo que num diário compartilhamos tal
como um amigo, noção muito bem explicada por Fayga Ostrower:
“Tais figuras do espaço/tempo traduzem momentos dinâmicos do
nosso ser, ritmos internos de vitalidade, de acréscimo ou declínio de
forças, correspondendo ainda a certos estados de ânimo (...).”15 Como
exemplo, temos no livro a poesia escrita em Finisterra (Espanha), em
2009, sob o mesmo título: “Finisterra” (p. 20):
Neste pôr do sol
Um mar azul anuncia
Um infinito para viver
Muito além do horizonte
Nesta terra enfim
Posso enxergar
Um caminho azul
Interminável
Como o céu e o mar.

Nesse livro, a amplitude vislumbrada no primeiro e o caminho
errante do segundo se consolidaram junto à natureza para formar
outro tipo de trabalho, outras apresentações, outras pessoas e lugares
OSTROWER. Fayga. Op. cit., p. 25.

15
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na vida da poeta e da pessoa que vai muito além de si. Das viagens
ao exterior desse período do “diário” temos as poesias: “Finisterra”,
Espanha-2009 (p. 20), “Resta Amor”, “Pisco-Peru” (p. 22), “A Sorrir”,
Olanta-Peru-2010 (p. 23) e “Desidentificação”, Santiago-Chile
(2013). Além dos movimentos pelo país e na cidade, temos as poesias
elaboradas em Recife, Olinda e Petrolina, em Pernambuco, e Acre.
Estabelece-se, portanto, aquele papel peregrino que o livro contém,
tão bem descrito por Onfray:
O nômade ignora o tempo convencionado e se orienta pelo sol e as
estrelas, pelas constelações e a trajetória do astro no céu; não tem
relógio de pulso, mas um olho animal apto em distinguir as auroras,
o amanhecer, as tempestades que se formam e se dissipam, os
crepúsculos, os eclipses, os cometas, as cintilações estelares; saber ler
a matéria das nuvens e decifrar suas promessas, interpretar o vento e
conhecer seus hábitos.16

Nesse mesmo sentido, Jung ressalta: “O inconsciente não pode
ser ignorado; ele é natural, ilimitado e poderoso como as estrelas.”17
Assim, encerro a análise do Querido diário peregrino, com o poema
“Observando Estrelas” (p. 124), “coincidentemente” postado pela
primeira vez no blog de Patricia Tenório, entre o Natal e o Ano-Novo
de 2012:
Não entendo de estrelas
Somente de sonhos
Me alimento
ONFRAY, Michel. Op. cit., p.15.
17
JUNG, Carl G. O homem e seus símbolos. Tradução: Maria Lúcia Pinho. Rio
de Janeiro: HaperCollins Brasil, 2016, p. 131.
16
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Encontro a utopia
Olhando o firmamento
Naquela estrela
Lá no alto
(apenas uma centelha)
Brilhando tão forte!
Aí, por aqui, penso
(ou imagino)
Que terei mais sorte!

A ideia de desconstruir o processo de criação dos livros e
trabalhos executados foi uma forma de exercitar o aprendizado
adquirido no Grupo de Estudos em Escrita Criativa, ampliar os
conhecimentos teóricos estudados e a oportunidade de rever o
próprio processo criativo, bem como a intenção de demonstrar que
intuição, criatividade e conhecimento andam lado a lado. Grata pelo
ensinamento!
Recife, 21 de julho de 2017.

77

A DIFICULDADE DA ESCRITA E O PRAZER CRIADOR
CARLOS ENRIQUE SIERRA

A dificultade da escrita e a leitura

A

escrita é uma arte difícil, porque precisa do esforço da leitura, diferentemente de outras mídias, como o cinema, o vídeo,
a música etc., que se revelam automaticamente aos sentidos quase sem exigir nada mais que o ato perceptivo. Isso não quer dizer
que essas mídias não tenham níveis de leitura e de interpretação
mais complexos, mas, de entrada, a leitura é um ato de decifração,
de interpretação de símbolos abstratos e complexos, ninguém ao
perceber simplesmente um livro o lê, só terá percebido a capa e o
tamanho dele, para ter noção do seu conteúdo. A questão é: ler ou
não ler...
Por exemplo, um analfabeto pode assistir a um filme, ou escutar
uma música, até apreciar uma pintura, mas não poderá ler um livro,
para isso terá que passar vários anos de duro treinamento até conseguir interpretar eficientemente esses símbolos e fazer uma leitura
satisfatória. E o que dizer de uma escrita correta gramaticalmente
falando, e o que dizer mais ainda do universo das referências intelectuais, conceptuais, analógicas tão comuns em muitos autores?
A escrita e a leitura são em toda a dimensão do conceito uma
aventura para gente valente, que tem os seus muitos perigos. Ninguém faz brincadeiras falando que escalar montanhas é fácil, falam
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do prazer que significa conseguir chegar ao topo, do esforço recompensado em cada etapa. Leitura e escrita constituem uma aventura
vital, que abarca dias, semanas, meses e, às vezes, até anos de paixão.

A escrita e a leitura como um grande jogo
A escrita, palavra por palavra, frase por frase, deve ingressar o
leitor no jogo que propõe o autor; temos que enfrentar essa realidade
que deve ser compreendida pelo autor e também pelo leitor. Nada
ganhamos mentindo sobre isso.
Porque toda obra tem que ser ou ter um jogo. A escrita como toda
arte deve propor um jogo, essa interação no princípio deve causar
prazer... Aristóteles diz que toda obra deve causar uma catarse.(1) No
nosso entendimento, catarse é uma experiência liberadora (entendida originalmente na tragédia como purificação através do outro)...
Essa purificação se traduz necessariamente num prazer que surge
não só no modo como o autor desenvolve o conteúdo, mas também
na forma, porque às vezes pensamos que o prazer só surge das coisas agradáveis, e isso é um equívoco que tem profundas implicações
na história da arte. Assim, um poema necessariamente triste, como
uma elegia, causa uma exaltação pela forma como as palavras são
empregadas e no jogo de inteligência do autor para expressar esse
sentimento com giros e expressões novas.
É esse o grande paradoxo da arte diante de uma mesma realidade:
a condição humana, a vida, a morte, o amor, a guerra, deve erigir-se
sempre nova, redescobrindo os sentimentos e a natureza das coisas.
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Se não for assim, deixa de ser arte para converter-se em convenção.
A professora Patricia Cardona em La Percepción del Espectador,(2) citando, por sua vez, Desmond Morris em O macaco nu, chama de “neofilia” e “neofobia” quando a imagem poética é carregada
de novos sentidos ou quando esta é repetição de uma fórmula.
E essa é uma das maneiras mais simples para identificar a qualidade
de um texto qualquer, na novidade das suas imagens, na maneira com
que o autor nos revela um mundo de maneiras renovadoras. E só sabemos se as imagens são novas ou não, precisamente pela experiência da
leitura. Por isso não podemos conceber um autor que não seja leitor.

A escrita criativa e as vanguardas
Para o mundo da criação, as vanguardas do século XIX e XX abriram, não só para a poesia, mas também para as demais artes, novos
territórios de indagação ainda não esgotados, como a escrita automática dos surrealistas, a escrita colagem dos dadaístas, a escrita iconográfica ou também a escrita concreta dos modernistas.
Nas artes plásticas de fins e princípios desses séculos, texto e imagem se misturavam tanto nas pinturas quanto nos poemas; o cartel,
firme exponente desse momento, foi também cenário dessas trocas.
Poderemos, tentando achar um caminho certeiro na aproximação
da escrita criativa, aproveitar os modelos de criação de algumas dessas vanguardas para estimular a criação, obtendo resultados estimulantes. Vejamos alguns destes modelos:
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Calligrammes, de Guillaume Apolinaire(3):
Nos seus Caligramas, o escritor francês fundiu imagem e palavra
num só texto, dando uma forma potente e de sugestão à sua escrita.

Poemas gráficos de Guillaume Apollinaire

Dadaísmo(4)
Os dadaístas propuseram uma forma semiautomática de criação
poética, hoje muito aplicada nas oficinas de escrita criativa. Consiste
em pegar jornais e cortar títulos, misturando estes. Também se pode
utilizar o acaso, juntando-os numa sacola e ir tirando um a um, ou
deixar que se juntem no chão. De fato, um dos criadores do movimento, Tristan Tzara, explicou claramente a técnica, que virou jogo
popular com muitas variantes:
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“Manifesto
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de André Breton
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Pegue um jornal.
Pegue uma tesoura.
Escolha no jornal um artigo com o comprimento que pensa dar
ao seu poema.
Recorte o artigo.
Depois, recorte cuidadosamente todas as palavras que formam o
artigo e meta-as num saco.
Agite suavemente.
Seguidamente, tire os recortes um por um.
Copie conscienciosamente pela ordem em que saem do saco.
O poema será parecido com isto.
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E pronto: será um escritor infinitamente original e duma adorável
sensibilidade, embora incompreendido pelo vulgo.
Tristan Tzara (1920).

Acima, Cadaver Exquisito de
Carlos Enrique Sierra e alunos

Imagem ilustrativa
da internet

Outro exercício dadaísta é o “cadáver exquisito” (Cadavre Exquis).
Muitos o fazem sem saber que foi um invento dos dadaístas e consiste em que cada participante escreva uma linha ou mais sem olhar o
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que foi escrito anteriormente, só mostrando uma pequena parte. No
final, lê-se o resultado. Também se aplica no desenho, na pintura e,
inclusive, na música.
Escrita automática
Se os exercícios anteriores de escrita automática têm um caráter
coletivo, que inclusive é analisado pela psicologia, existe também a
escrita automática individual, que consiste em escrever sem deter-se
a pensar no que está se escrevendo, sem ter noção de lógica ou continuidade, só ao final se sabe se conseguiu um bom resultado.
Poesia Concreta
Poesia Concreta é uma variante surrealista da poesia visual, mas
de caráter racional. Nela não se representam imagens visuais e escritas num sentido convencional, senão expressando ideias e conceitos
nem sempre especificados. Esses poemas permitem leituras diversas
e se prestam à contemplação. Os signos e as palavras se alinham representando movimentos e perspectivas. Grande parte desse conjunExemplo de poema concreto
Poema Concreto de Paulo Leminski
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to se chama hoje poesia visual, sem estabelecer diferenças de origem,
e, além da poesia, é muito aproveitado pela publicidade.
Mas o que há por trás de tudo isso? Indubitavelmente, nessa época aconteceu uma liberação necessária, para se afastar dos rígidos
esquemas de criação dos modelos acadêmicos que regulavam e limitavam a produção em todas as artes, e se conseguiu liberá-las a
tal ponto que em muitos casos o que define se uma coisa ou acontecimento é arte, ou não, é o contexto, deixando uma margem ampla
para a especulação.
À diferença da poesia (cujo alcance, em diversas ocasiões, a
tem separado do grande público), a narrativa voltou a um modelo
conservador depois de distintos momentos experimentais.
Grande parte dos romances que se escreve e lê hoje possui uma
estrutura convencional; mesmo que a ordem dessa estrutura seja
aparentemente trocada, no fundo segue sendo a mesma. Na poesia,
por exemplo, é difícil admitir atualmente poemas rimados que
não sejam um recurso irônico, ou arcaizante. Não quer dizer que
não se possa escrever bons poemas com rima. Borges, até os anos
oitenta do século XX, escreveu memoráveis sonetos cheios de beleza
e profundidade, mas é difícil achar hoje em dia peças como essas.
Neste ponto quero abrir aspas sobre esse aspecto. Assim como
muitos pintores seguem fazendo obras no estilo clássico acadêmico,
como se fazia há séculos sem que as pessoas deixem de apreciar esses
trabalhos, na poesia acontece o mesmo.
No interior do Nordeste brasileiro, particularmente, é mantido
o cordel como forma poética predominante, quase sem deixar es-

85

paço para outros modelos, numa sorte de hegemonia folclórica que
impede que outras formas poéticas e até artísticas cheguem aos jovens, mantendo-os fora das correntes criativas mundiais. Lá se deu
o passo direito do cordel ao rap sem passar pela poesia moderna e
experimental.
Falando de cordel, alguns autores até pensam que ele é algo exclusivo do Nordeste, quando, na realidade, reproduz as formas clássicas da retórica não só do português, mas também de muitas outras
línguas, nas quais são mantidas as formas poéticas populares tanto
escritas como orais de caráter versificado frequentemente acompanhadas de algum instrumento musical. Na América Latina achamos
os “decimeros” de Cuba e do México, os trovadores da Colômbia e os
“payadores” do Uruguai e da Argentina. Um grande exemplo dessa
poética popular na Argentina é o Martín Fierro, de José Hernández,
que, traduzido para o português, pode ler-se tranquilamente como
um cordel. E isso não acontece só no Nordeste, de cordelizar a literatura, especialmente a clássica, obtendo com o cordel uma sorte de
legitimação regional do texto, como aconteceu recentemente com El
Principito e, noutro momento, com o Quixote, na Colômbia, versificado em forma de trova.
Então, qual é a diferença em que uma obra seja modelada com os
padrões clássicos, folclóricos, ou com padrões novos, sabendo que
não somente o ato de inovar por inovar é suficiente, e que, quando
uma obra é feita segundo as regras convencionais, ela se presta à
contemplação, sem que isso a desmereça, como não seja atuando em
função dos padrões ideológicos presentes? Mas quando uma obra
sai desses padrões, mesmo sendo rechaçada inclusive como arte,
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talvez esteja participando de uma transformação nos modelos de
pensamento dessa sociedade, de seus costumes e das maneiras de
perceber e assumir a realidade, como já aconteceu tantas vezes na
história da arte, convertendo-a num instrumento revolucionário. É
questão de escolher.

Realidade e ficção
Mesmo que dizer verdade e mentira, as diferenças entre realidade
e ficção se apagam nas suas fronteiras. Tenho escutado esta frase tão
comum que diz, sobretudo na imprensa, que tal ou qual fato parece
saído da ficção porque “supera a realidade”. Aquilo a que chamamos
realidade se rompe pelas suas costuras.
O que chamamos de civilização é um sonho. A destruição de uma
biblioteca, a de Alexandria, que mantinha os vastos conhecimentos
do mundo antigo, causou um efeito tal que a humanidade regrediu e
passou mil anos numa idade obscura chamada Idade Média, pondo
em jogo a mesma existência da espécie que, durante essa época, sofreu a extinção de um em cada três habitantes da Eurásia, por causa
da peste negra, devido a insalubridade geral, pois o mundo antigo
já conhecia aquedutos e esgotos que poderiam ter evoluído durante esse milênio. Pensavam que a “realidade” dessa civilização estava
sustentada nos edifícios, nos comércios, nas lavouras, nas ruas e nos
caminhos que percorriam todos os dias, e por isso não tiveram consideração por essa biblioteca cheia de documentos, e tocaram fogo
nela. O que não sabiam era que o conhecimento é a civilização.

87

Hoje sustentamos nossa civilização na tecnologia, toda ela sensível ao eletromagnetismo, uma fonte abundante na natureza, começando pelo sol, que todo tempo está enviando à atmosfera ondas
eletromagnéticas que se chocam com a Terra e afetam os sistemas. A
humanidade vive em permanente perigo de um dia amanhecer com
todas as informações dos computadores apagadas e os demais aparelhos sem funcionar, seja por causa humana, seja por causa natural. E
isso não é ciência-ficção, nem teoria conspirativa, é real. O que não
sabemos é quanto uma grande dependência da informação em meios
eletrônicos possa afetar realmente o curso da história, porque hoje,
para o bem da ecologia, estamos trocando os livros em papel por
arquivos eletrônicos, mas sem nenhuma certeza de que esses livros
virtuais possam sustentar as informações depositadas por tempo indeterminado.
Precisamos do conhecimento, às vezes pensamos que está aí para
ser pego no ar, temos a falsa ideia de que hoje a internet providencia
tudo, mas, quando você busca uma informação verdadeiramente relevante, ou não a encontra ou tem que pagar por ela. Ninguém nasce
com conhecimento, cada ser humano tem que fazer o seu percurso,
adquirindo os próprios saberes; a civilização tem que se reinventar
cada vez em cada indivíduo, porque é um organismo vivo, o qual
também está sujeito às leis de vida e morte.
Falamos da verdade na ciência, mas não há verdade mais variável,
nada está mais cheio de fantasias e conjeturas como o mundo da astrofísica ou da física quântica; os livros de geografia, biologia e história, com os quais estudamos na escola, estão hoje desatualizados. En-
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tão esses livros mentiam? Não, o que acontece é que o conhecimento
evolui, e a sociedade se ajusta a seu próprio marco de conhecimento,
que é o seu marco de verdade relativa. Que tal a verdade do poder?
Quase todos nós damos por certo que os políticos mentem, a maioria
das constituições políticas que serve para guiar e organizar as nações
está inspirada em Deus, cuja única prova de existência é baseada na
fé, um tipo de crença que desestimula qualquer tipo de prova. Como
o maravilhoso título do livro de Marshall Berman: Tudo que é sólido
desmancha no ar.
Então, quando pensamos em realidade e ficção, podemos dizer
que enquanto a literatura é um termo intercambiável, está claro que a
posição e o propósito do escritor é o que mantém certa coerência de
veracidade quando se trata de obras históricas e biográficas, preservando um fio entre os fatos documentados, ou testemunhados. Entre
um fato e outro, o autor tem que imaginar diálogos, ambientes, tem
que recriar o tecido de realidade que conecta esses fatos, e por isso
tem que fazer ficção.
Sempre que se abstrai uma realidade por meio da escrita entramos
no território da ficção. Inclusive em jornalismo, a partir dos anos setenta do século XX, quando apareceu o chamado Novo Jornalismo,
se valida a ficção como um instrumento para contar histórias verídicas, em que, sob o império da verdade de tudo aquilo que se narra, o
jornalismo providencia histórias que podem ser lidas como literatura. Um bom exemplo disso é A sangue frio, de Truman Capote, livro
baseado na história real do brutal assassinato de uma família, na qual
o autor consegue entrar em profundidade na mente dos criminosos.
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A partir daí, entre o tecido da verdade, dos fatos que aconteceram,
está o estilo, a maneira de juntar as palavras, a estratégia para contar
uma história, a habilidade para construir ambientes e personagens. Em
certa medida, o estilo é a literatura, porque o mundo está cheio de histórias para contar, muitas delas viram poema, conto ou romance; primeiro como notícias da imprensa, e não precisamente grandes reportagens, às vezes pequenas matérias que acordam o interesse do escritor.
Então, ao contrário dos grandes romances e poemas épicos nos
quais são narrados fatos sublimes, a vida cotidiana e simples dos seres humanos comuns também tem um espaço importante na literatura, como na de James Joyce, Robert Walser ou John Sheever, que
fizeram do cotidiano, do ínfimo, grande literatura.

Os limites da ficção
Por outro lado, a ficção tem seus limites. Se a criação não os tem, é
só ir a um cinema para encontrar a exacerbação daquele motor criativo que eu chamo nas minhas oficinas de detonantes da escrita. Um
deles é o famoso QUE TAL SE... ao qual Hollywood tanto recorre:
que tal se choverem hambúrgueres, que tal se a mente de uma mulher e um homem forem trocadas num ato súbito e sem explicação.
Nesse caso é a “neofobia” da qual falávamos antes, é o abuso dos percursos criativos em nome da criatividade, diferente, por exemplo, do
Realismo Mágico do qual Gabriel García Márquez é o maior exponente. Em Cem anos de solidão, o nascimento dos filhos do coronel
com cola de porco é um simbolismo potente das classes dirigentes.
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Na literatura juvenil dos vampiros, conhecida também como literatura gótica, da qual até os Simpsons fizeram paródia no capítulo
“The Book Job”, mostrando a repetição do esquema de elaboração
de um romance juvenil de vampiros, em que o protagonista chega a
uma escola onde conhece uma menina, que termina por ser vampira
também. No percurso da história vão aparecendo outros personagens que também viram vampiros e terminam lutando contra uma
gangue de outro grupo de vampiros, nada bons. No final da história,
poucos, nessa escola, se não em toda a cidade, não são vampiros.
A isso chamo o limite da ficção, quando acontece tanta coisa maravilhosa e injustificada que termina por não acontecer nada, exceto
uma grande exploração de leitores em formação por uma empresa
do mercado literário na qual autor e originalidade são uma opaca
lembrança.

Originalidade
Chegamos ao ponto da originalidade. O que é a originalidade?
Trata-se de inventar algo novo sempre? Ésquilo afirmava que as suas
tragédias eram fatias do festim de Homero; as tragédias gregas desenvolvem aspectos e personagens da Ilíada homérica. Estamos falando
de tempos em que as coisas começaram, século V antes de nossa era,
uns 2600 anos, e já temos obras literárias feitas a partir de outras, o
que os especialistas podem chamar de metadiscurso, e até de hermenêutica. Então Ésquilo, Sófocles, Eurípides não eram escritores originais por ter tomado os seus temas da Ilíada? De jeito nenhum. Eles o
eram em toda a plenitude da palavra. Não só usaram os temas numa
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nova linguagem, a dramaturgia, como também se permitiram, em
muitos casos, refletir sobre os fatos já narrados ou, para dizer melhor,
cantados por Homero, e desenvolvê-los.
Vemos com esse exemplo que a originalidade não se circunscreve,
estritamente, a criar, desde cedo, tudo ao contrário; as influências, os
marcos referenciais constituem todo um arsenal para o criador, sem
eles é difícil criar algo, paradoxalmente, novo.
De fato as palavras não são quimicamente puras, elas estão carregadas de conteúdo, de historicidade. Você não pode usar as palavras “esquerda” e “direita” no sentido ideológico num texto sem ser
consciente das implicações que o levam diretamente até a Revolução
Francesa... A palavra Romance, em suas diferentes acepções como
língua romance, como assunto amoroso e como gênero literário nos
leva diretamente à história romana, à hegemonia do latim e às diferentes derivações que tiveram lugar na escrita poética e na formação
das línguas nacionais europeias depois da decadência desse império.
Não é que não possamos escrever sem esses referentes, ao contrário, o ato da escrita tem que ser até certo ponto automático, surgido da inspiração criadora, uma vez que se tem à mão uma ideia
de escrita, mas, no processo da elaboração, a tomada de consciência
do peso e do valor das palavras, dos conceitos que usamos é muito
importante porque permite verificar o alcance da escrita. Na famosa
frase de Edison, a invenção é um por cento de inspiração e noventa e
nove por cento de transpiração.
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Notas
(1) Aristóteles, Poética.
(2) Cardona, Patricia. La Percepción del Especta-

dor (INBA, México, 1993).
(3) Calligrammes, Poèmes de la Paix et de la Guerre

(1913-1916), é uma coleção de poemas de Guillaume Apollinaire, publicada em 1918. Guillaume Apolinaire (Roma, 26
de agosto de 1880 – Paris, 9 de novembro de 1918).
(4) O dadaísmo ou movimento dadá (dada) foi um

movimento artístico da chamada vanguarda artística moderna iniciado em Zurique, em 1916, durante a Primeira Guerra Mundial, no chamado Cabaret Voltaire. Formado por um
grupo de escritores, poetas e artistas plásticos – dois deles
desertores do serviço militar alemão – liderados por Tristan
Tzara, Hugo Ball e Hans Arp.
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AUTOPUBLICAÇÃO: UM CAMINHO POSSÍVEL
DANIEL GRUBER

D

igamos que você escreveu um livro. Ótimo. Muito bem. Você
passou horas em frente ao computador, lutando contra a falta de
inspiração. Passou outras tantas horas lendo, fazendo anotações e talvez esquemas com personagens e enredos, pesquisas técnicas e tudo
mais. Você achou que o livro estava pronto, mostrou para sua mãe ou
namorado/a ou melhor amigo/a e ele (s)(a)(as) disse (ram) que estava
sensacional, e você pensou: ora, agora posso publicá-lo, distribuir pelas livrarias de todo este Brasilsão-ão-ão, receber críticas elogiosas em
grandes tabloides, quem sabe até aparecer na TV, em algum daqueles
programas de cultura. Talvez não fique rico, mas posso completar a
fonte de renda fazendo turnês de palestras, dando oficinas, participando de eventos. Você já vai exercitando até os músculos do pulso
(sim, o pulso tem músculos: chamam-se flexor e extensor radical do
carpo) para prepará-lo para a temporada de autógrafos. Como você
está tão seguro? Bem, basta dar uma lida no seu livro e até mesmo
um leigo será capaz de perceber que ele é melhor do que qualquer um
desses produtos enlatados que figuram nas listas dos mais vendidos.
Então digamos que você realmente publique seu livro. Ah, que
maravilha.
Então digamos que três meses tenham se passado e nada daquilo
que você imaginou aconteceu.

94

E então seis.
E um ano.
Dois.
E nada.
Bem, seria legal se, enquanto você estivesse com seu original debaixo dos braços, procurando a editora felizarda que gerenciaria sua
carreira, alguém pousasse a mão no seu ombro e dissesse: meu filho,
não é bem assim que a coisa funciona.
Vamos lá então.
Não é bem assim que a coisa funciona. Escrever um livro é fácil,
perto de publicá-lo. Não estou dizendo que é realmente complicado
conseguir uma editora, isto é, fazer com que uma casa editorial imprima o seu livro e o ponha nas livrarias: basta um pouco de talento,
sorte ou dinheiro. O que pode ser mais complicado, na verdade, é
tornar o seu livro realmente público, fazer com que alcance um número expressivo de leitores, sejam eles pagantes ou não.
Os fatores para fazer um livro circular devidamente no Brasil são,
em geral, a imaturidade do mercado (tanto de oferta quanto de consumo) e a imaturidade do leitor. Se compararmos os dados de livros
lançados no Brasil em determinado ano com os dados de leitura do
mesmo período, vamos perceber que não há uma proporção saudável. Sem considerar que os índices de leitura incluem não apenas a
compra de livros novos, mas também a prática de leitura em bibliotecas, escolas, igrejas e a aquisição em sebos ou pirataria digital.
Segundo a estimativa do Sindicato Nacional dos Editores de Livros – Snel –, em 2016 foram vendidos mais de 385 milhões de livros
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em todo o Brasil, tendo sido lançados no mercado 17 mil novos números de ISBN (títulos novos) e 34 mil reimpressões.18 O que significa que há uma média de sete mil e quinhentos exemplares vendidos
para cada título lançado naquele ano. Considerando o acúmulo de
títulos dos anos anteriores que continuam entrando nas vendas e o
número de vendas desproporcional entre best-sellers e obras pouco
conhecidas, podemos deduzir que o número de livros comercializados no país inteiro é realmente desproporcional ao número de títulos
lançados. O que quer dizer, em outras palavras, que se escreve muitos
livros para poucos leitores.
No meio desse cenário, em que gigantes da literatura e das vendas
brigam a tapas, novos autores precisam encontrar meios alternativos
para publicar e divulgar seus trabalhos. Parece cada vez menos promissora a ideia de um autor desconhecido se lançar no meio literário
pelo caminho tradicional, e começam a despontar formas alternativas. Em um mundo cada vez mais individualizado e multitarefas,
no qual a economia esmaga os pequenos e médios negócios, a saída
para fugir dos grandes grupos que dominam o mercado pode ser o
empreendimento individual. No caso do livro, essa tendência é a da
autopublicação.
A publicação por conta própria, contudo, não é recomendada
para qualquer tipo de autor. É preciso ter esse senso de negócio. Se o
escritor for tímido para sair convencendo outras pessoas a comprarem seu livro, ou se for desorganizado para fazer planilhas de custos
e gastos, ou se não tiver bom gosto para pensar no seu livro como
A pesquisa está disponível no site da Snel, no link: http://www.snel.org.br/dados-do-setor/producao-e-vendas-do-setor-editorial-brasileiro/
18
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um produto altamente imagético, nesse caso a autopublicação não é
recomendada.
Autopublicar não significa apenas que o autor vai bancar financeiramente seu trabalho, pois o serviço de edição não é feito
por uma gráfica. Mesmo que ele esteja disposto a limpar os bolsos
pela impressão do livro, precisará contar com uma série de outros
serviços que envolvem a edição de um livro, antes e depois de ser
impresso: criação da capa, diagramação, revisão, registros e preparação do arquivo para impressão. Depois do livro impresso, ele precisa ser distribuído em livrarias ou encontrar outro canal de acesso
– comercialização com o próprio autor ou evento de lançamento
etc. Mesmo no formato digital, que não envolve impressão, grande
parte desses procedimentos precisa ser também observada. Certamente há mais coisas, mas vamos nos concentrar primeiramente
nas mais básicas.
Um livro dito autopublicado é aquele em que o autor é também o
editor. E o editor, em palavras bem simplificadas, é aquele que olha
para o texto como um produto cultural, e dá forma a ele como objeto de mercado. O autor que se autopublicar deve acumular não só
a função de autor e de editor como também de designer, produtor
gráfico, assessor de imprensa, promotor de vendas, entre outras coisas. Mesmo que ele terceirize os serviços gráficos, ainda assim precisará ter talento para lidar com negócios, saber lidar com as finanças
do investimento e saber vender o seu produto. É um caminho gratificante, mas muito trabalhoso também. Então, se você acha que tem
fibra para isso, vamos adiante.
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Como anda o mercado de livros?

Há alguns bons motivos para que um escritor pense no mercado
editorial na hora de escrever seu livro – e não depois. O primeiro deles é que existe uma diferença entre o livro como produto cultural e o
livro como obra de arte. É preciso ter consciência de que os livros escritos para expressar pretensões estéticas do autor, os chamados “trabalhos autorais”, são obras para satisfação pessoal. Trata-se do autor
com a solidão de suas convicções e ponto final. Às vezes, quando esse
autor é um gênio – quando ele é referência para determinado grupo, e, portanto, um formador de opinião –, seu produto interessa às
pessoas que se espelham nele. O problema nesse cenário é que você
precisa ser um gênio. E arrisco afirmar que a maioria das pessoas que
sonha em ser escritor não é gênio incompreendido.
Um escritor não gênio que queira escrever para si próprio não
deve almejar uma publicação por uma editora. Ele deve procurar um
serviço de impressão e distribuir ou vender para seus amigos mais
próximos e familiares.
O segundo cenário é o do escritor antenado com o seu tempo.
Hoje, para um livro chegar à mão de um leitor, e esse leitor efetivamente ler o livro, é preciso avaliar muito mais o seu timing do que
sua qualidade intrínseca. Claro que as duas coisas podem acontecer
juntas, e um bom livro pode encontrar o lugar e a hora certa para
acontecer. Mas, sem o cenário oportuno, um livro e seu autor estão
fadados ao anonimato.
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A literatura, assim como as demais formas de arte, vive de momentos estéticos. Antigamente, esses ciclos eram mais extensos.
Quanto mais nos aproximamos da contemporaneidade, mais curtos
vão ficando esses períodos. Mas aprendemos com a história da arte
que uma tendência estética nova sempre surge para negar a anterior.
Todos esses lançamentos são orquestrados por profissionais de casas
editoriais que sabem ler tendências. Não se trata de uma revolução
puramente intelectual, pois ficaria muito difícil afirmar que essas
ideias dariam certo se não contassem com a lógica mercadológica
por trás de um mercado editorial. Ideias verdadeiramente originais
são raras e demoram às vezes muitos anos para cair no gosto de um
grupo significativo de pessoas.
A primeira lição do mercado é que o livro precisa ser bom para
vender bem. Para isso não existem critérios. Não é possível explicar o
que um livro tem que ter para ser bom, você simplesmente reconhece
quando ele é bom, quando o arrebata ou quando é capaz de arrebatar
este ou aquele tipo de leitor. Num mundo dominado por besteira,
por uma programação midiática sedativa e pela escravização das tecnologias, até um livro de colorir cumpre seu papel, faz com que o cidadão se desconecte e passe um tempo na companhia daquele objeto
já quase fora de moda.
Segundo os últimos resultados divulgados pelo Instituto Pró-Livro, da quarta pesquisa Retratos da Leitura no Brasil,19 o número de
leitores aumentou em relação aos últimos anos, mas essa evolução é
bastante pobre, e sinceramente não é muito encorajadora para quem
A pesquisa está disponível no site do Instituto Pró-Livro, no link: http://prolivro.
org.br/home/atuacao/25-projetos/pesquisas/3900-pesquisa-retratos-da-leitura-no
-brasil-48
19
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escreve. A pesquisa estima que 56% da população leram pelo menos
partes de um livro (atenção: partes!) nos últimos três meses referentes à pesquisa. Isso é uma estimativa, claro, porque as estatísticas se
referem apenas a uma pequena amostra, que corresponde a pouco
mais de 5 mil entrevistados (cerca de 0,003% da população brasileira
com mais de 5 anos).
Também aumentou o número médio de livros lidos por cada leitor, de quatro para 4,96. A única parte positiva é que pelo menos não
pioramos.
Entre esses leitores – isto é, que leram pelo menos partes de um
livro nos últimos meses –, a maior parcela é feminina (52%). A frequência de leitura é maior entre 50 e 69 anos (20%), depois entre 30
e 39 (17%) e entre 18 e 24 (13%). E entre pessoas com ensino médio
completo. No entanto, a maior parte dos leitores (73%) não está estudando no momento.
O mais interessante na pesquisa, e o que mais importa a esta reflexão, é quanto à motivação para ler. A maior parte lê porque gosta
(25%), mas isso representa apenas um quarto do total de leitores. Se
pensarmos que 11% leem por motivos religiosos, 7% por obrigação
da escola e outros 7% por atualização profissional ou exigência no
trabalho, podemos começar a crer que há muito pouco espaço para a
literatura em si. Além disso, a maioria dos leitores que lê por gosto é
criança e adolescente.
A maior parte das leituras é da Bíblia e de livros religiosos, infantis, gibis e livros didáticos. Apenas 3,2% preferem livros de contos e
romances.
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Bom. Então, se lemos tão pouco, por que queremos escrever? Por
que queremos publicar? Talvez nunca saibamos. E talvez seja melhor
que nenhum escritor saiba por que escreve, pois talvez corra o risco
de se seduzir pela vida tranquila e prazerosa de quem não escreve, e
comece a desaparecer, exatamente igual aos leitores.

O que precisamos pensar quando pensamos em autopublicação?
A primeira coisa que você precisa determinar ao decidir publicar
seu livro por conta própria é o formato em que vai apresentá-lo: digital, físico ou os dois. É importante determinar essa parte, pois o sistema de autopublicação de um e-book é muito diferente do de um livro
físico em termos de custo, distribuição e objetivos de venda. Para se
ter uma ideia, há editoras independentes que investem em autores
novos com tiragens muito pequenas, de apenas cinquenta exemplares. Dessa forma, um autor que venda duzentos exemplares de forma
independente pode se considerar um verdadeiro sucesso. Há alguns
que chegaram a vender mais de mil exemplares, o que representa um
sucesso tão grande que as editoras possivelmente terão interesse em
assumir uma reedição.
Já no mercado digital, os números costumam ser diferentes, pois
envolvem uma margem de lucro bem menor para o autor. Além de
o preço do e-book ser mais baixo, as porcentagens para o escritor
costumavam variar entre 30% e 70%. Dessa forma, um autor que
publique de forma independente em formato digital precisa alcançar números mais expressivos de vendas para ser considerado um
sucesso.
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A facilidade do formato digital é evidente: plataformas como
o Kindle Direct Publish, da Amazon, e o Publique-se!, da Saraiva,
permitem que qualquer autor disponibilize seu texto em e-book e
o comercialize na loja virtual sem pagar nada, recebendo uma porcentagem pelas vendas. Tudo que ele precisa fazer é se cadastrar em
uma ou mais dessas plataformas, baixar o arquivo de texto, carregar
a imagem da capa e disponibilizá-lo para venda. O custo para uma
publicação desse tipo é zero, mas é preciso estar atento a alguns detalhes: como o texto não será editado por ninguém, é conveniente que
o autor o envie a um revisor qualificado. Na maioria dos casos, vale
a pena pagar para um profissional fazer esse trabalho. Além disso,
precisará contratar um designer para criar a capa do livro, que muitas
vezes acaba sendo um chamariz importante em meio a um oceano de
títulos desconhecidos disponíveis.
Embora o recurso do e-book seja barato, ele exige que o livro seja
vendido a preço competitivo, realmente baixo. Há, certamente, autores que conseguem levantar bons valores em royalties dessa forma,
mas para isso é preciso vender exemplares em grandes quantidades.
A venda de e-books nessas plataformas depende muito da divulgação em outros canais, como redes sociais e blogs, comunidades de
escritores ou leitores daquele gênero de literatura. Para esse tipo de
publicação funcionar, o autor precisa ser um divulgador incansável
de sua obra. Também é importante que a obra seja boa e atraia leitores a qualificarem com boas notas o livro na internet e nas próprias
plataformas de venda, deixando comentários positivos. Esse tipo de
engajamento atrai outros leitores e eleva a posição da obra na lista de
mais vendidos.
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Mas se a escolha pela autopublicação for a versão física, é preciso
ter outros objetivos em mente. A impressão custa caro, e o produto
final também. Isso aumenta a margem de lucro, mas diminui a perspectiva de venda. Muitos autores que optaram por publicar de forma
física por conta própria acabaram distribuindo seus livros apenas
entre amigos e familiares, encalhando o restante da tiragem em sua
casa. É preciso haver uma boa estratégia para conseguir vender uma
quantidade suficiente de exemplares, necessária para cobrir as despesas de impressão.
Algumas ferramentas do universo digital acabam sendo uma mão
na roda nesse momento. Uma delas é o crowdfunding, ou financiamento coletivo, modalidade em que artistas expõem seus projetos
na internet e contam com o apoio de colaboradores conhecidos e
desconhecidos, que compram a ideia e ajudam financeiramente. É
a famosa vaquinha. No caso de obras artísticas, as contribuições se
transformam na realização e publicação da obra, e os colaboradores
acabam participando de uma espécie de pré-venda.
Esse foi o caso de O jardim das Hespérides, meu primeiro livro.
Depois de ter sido finalista de alguns concursos, decidi publicá-lo
de forma independente. Aliando um pouco da experiência que tive
com marketing e design editorial, produzi o livro sozinho e coloquei
o projeto para ser financiado no site Catarse, um dos mais tradicionais a utilizarem esse sistema. O projeto teve 110 colaboradores de
diversos lugares do Brasil e ultrapassou a meta estabelecida para o
projeto, o montante necessário para a impressão, registro, divulgação
e distribuição do meu livro. O mais legal é que muitos desses colaboradores nunca me viram nem tinham ouvido falar sobre mim, e
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mesmo assim acreditaram no meu produto. Isso é particularmente
mágico em se tratando de venda de livros no Brasil.
O grande problema (ainda) da autopublicação é o descaso com
a qualidade. Textos sem revisão, na maioria das vezes agredindo a
gramática, e referências visuais poluentes, desde a capa até a foto do
autor, passando pelos banners de divulgação mal-feitos. Um livro
com uma capa ruim, com uma propaganda ruim ou com um texto cru (quando não ruim também) não tem espaço na disputa. Não
importa quão boa seja a ideia por trás do seu livro, ou quão boa seja
a sua história. Você precisa ter, antes de tudo, bom gosto, e o bom
gosto deve passar por todos os sentidos. Você pode não entender de
aromas, mas sabe quando uma coisa não está cheirando muito bem.
Pague alguém que entenda.
A divulgação será seu trabalho antes, durante e depois de lançar
o livro autopublicado. Você oficialmente deixou sua atividade de escritor de lado e se tornou um marqueteiro. Divulgue em todos os
lugares que puder, use e abuse das redes sociais, sempre com o bom
senso de não saturar as pessoas. Não precisa fazer mais do que uma
ou duas postagens por dia, a não ser que haja um motivo, mas não
passe nenhum dia sem fazer algum tipo de ação. Mande um release
bem feito para jornais, blogs e sites. Crie uma página na internet para
o seu projeto, para concentrar contatos e atualizações. Use referências e seja criativo. Invista na comunidade de apoiadores. E nunca
desmereça um espaço, seja aquele blog que tem só dois seguidores
ou aquela rádio comunitária do seu bairro. Seja humilde, seja grato
e não se preocupe apenas em estar onde seu público já está, procure
também formar públicos onde você menos imagina.
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Veja um exemplo. Todo mundo sabe que, quando surgiram as comunidades de compartilhamentos de mp3, a venda de CDs iniciou
uma longa queda em direção ao abismo. Hoje em dia, além de saudosistas, não conheço ninguém que vá a uma loja de CDs e compre
um disco de seu artista favorito. No entanto, músicos e gravadoras
continuam ganhando dinheiro, porque encontraram novas formas
de fazer valer o trabalho de um artista. Se a pergunta feita pelas gravadoras na primeira década dos anos 2000 era “como fazer as pessoas
pagarem por música?”, a pergunta que os artistas deveriam fazer hoje
é “como deixar que as pessoas paguem por música?”. Todos amamos
música, amamos nossos artistas, reconhecemos o valor do trabalho
deles e queremos pagar por aquilo que produzem. Só precisamos saber como.
No caso de livros, é a mesma coisa. Venda sua ideia, antes de tudo.
Eu escrevi um livro e acho que você vai gostar de ler. Quer comprar?
Não.
Se a pessoa quisesse comprar um livro que acha que gostaria de
ler, ela iria até uma livraria e compraria algum exemplar que a agradasse entre tantos autores já consagrados. Talvez pedisse indicação
de um amigo de confiança.
No entanto, você escreveu um livro e acredita que muitos leitores
irão gostar, porque dedicou seus últimos anos a deixá-lo impecável,
colocando em forma de palavras todas as ideias que elaborou ao longo da sua vida, de amores a tragédias, desejos e frustrações, leituras
que fez, conhecimentos que adquiriu, e você acredita que estão pre-
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sentes questões importantes para discutir o mundo atual, acredita
que ele está pronto para vir a público, que há uma porção de bons
artistas por aí que não ganham espaço em meios tradicionais, mas
que merecem ser lidos, e acredita numa economia colaborativa, na
qual ajudamos nossos pares e eles nos ajudam, e juntos conquistamos esse espaço, e esse projeto é o resultado de tudo isso que nós
todos acreditamos.
Sendo assim, você apoiaria essa ideia?
Talvez. Talvez, sim.
Vale a pena autopublicar? Não existe uma resposta para isso, pois
não há nem mesmo uma resposta para a pergunta “por que publicar?”. Parece que a única coisa certa a se dizer é que o escritor é uma
evolução do leitor, um leitor qualificado que não se contenta apenas
em ler, e que precisa escrever os próprios livros. Mas se a realidade
editorial do país é sufocante, e há cada vez menos leitores dispostos
a conhecer a obra de escritores iniciantes, precisamos colocar os pés
no chão e saber que não venderemos tantos livros quanto imaginamos. Talvez nosso público leitor seja mesmo os nossos pares, outros
escritores também interessados em ler coisa nova.
E que assim seja. Vá lá e publique seu livro. Faça uma edição
bonita, acredite no seu trabalho, seja realista, faça planilhas de
gastos, divulgue bastante e venda sua obra como se fosse a única
coisa que você pudesse fazer para ganhar a vida. Afinal, nem todos
terão espaço nas grandes editoras ou nas livrarias, mas há leitores
curiosos disponíveis para conhecer boa literatura e há sempre um
caminho possível.

106

A ESCRITA CRIATIVA – DANDO ASAS À MINHA PROSA E
NOVAS FORMAS À POESIA
ELBA LINS

A

proveitando o início da manhã para tentar escrever. Ansiosa
por pegar o fio da meada de como a poesia e a escrita criativa
entraram na minha vida. Como passei a escrever textos e dar novas
formas à poesia. Cada vez me vêm novas ideias, mas a costura não
sai...
Faltava o início, aquele salto no abismo a que se refere Rubem Alves no seu Lições de feitiçaria, falando de sua fascinação pela obra
da aranha que tece sua teia a partir do nada e sobre o escritor quando
precisa criar.
Embora não saiba falar, ela me faz pensar. Confesso que a aranha
me fascinou. (...) Não tive a sorte de ver seu primeiro movimento, o
movimento que foi o início de sua arquitetura flutuante, o salto no
abismo... Imagino aquela criaturinha quase invisível, patas coladas
à parede. Ela vê outras paredes, tão distantes, e mede os espaços vazios... E só pode contar com uma coisa para o trabalho incrível que
está para ser iniciado: um fio, ainda escondido dentro do seu corpo.
E então, repentinamente, um salto sobre o abismo, e um universo
começa a ser criado...
Acho que a aranha me fez pensar por ser ela uma metáfora de mim
mesmo. Eu também quero construir uma teia sobre o vazio. Só que
meu mundo tem de ser construído com um material ainda mais etéreo que o fio, tão etéreo que alguns chegaram a compará-lo ao vento.
Como dizem os textos sagrados: “No princípio de todas as coisas está
a Palavra...” E, à semelhança da aranha, é dentro do corpo que a pa-
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lavra é gerada. É ali, no caldeirão mágico do corpo, que se processa
a transformação alquímica de palavras em carne. Fico a imaginar se
Nietzsche não estava também observando uma aranha ao dizer que
o homem é “uma corda sobre o abismo”. [ALVES, (2003 in) 2010, p.
21-22]

A emoção: uma constante em minha vida
De uma ou de outra maneira, estamos desde os tempos das cavernas buscando exprimir nossos sentimentos, nosso pensamento e
nossa história, por meio das palavras ou dos sinais.
A “minha caverna”, lá na infância ou juventude remotas, foram
os cadernos, nos quais falava dos meus sonhos, dos meus amores,
muitas vezes criados, apenas para dar forma à emoção. Eram cartas
nunca entregues no Correio, pois o destinatário era, afinal, eu mesma. Elas falavam do que acontecia na alma, frequentemente tendo a
música como inspiração. Eu já usava ekprhasis, sem saber do que se
tratava. Fora da minha caverna, viajava através da leitura, por mundos mágicos, criados por Júlio Verne, Monteiro Lobato e outros autores infantojuvenis. Encantada, ouvia as poesias recitadas por meu
pai, que começavam com
Foi no tempo da guerra entre a Rússia potente
e os heroicos nipões, calmos filhos do oriente.
(...)
Era um russo, o ferido, e o japonês o chama:
– “Ivan!”
– “Que me quereis?” O moribundo exclama,
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surpreso por ver o seu nome proferido
por lábios do inimigo.
– “Eu te trago escondido”– o bravo continua – “um beijo que te
envia
tua filhinha Lina… Ela mesma o daria
se pudesse vir cá. Não podendo, guardei-o,
para agora o depor de tua fronte em meio.
E ao dizer isso, calmo, o filho do oriente
beijou a fronte do russo e o abraçou ternamente.
(WANDERLEY, Eustórgio. “O Beijo do Papai”)

Outras vezes:
Oh! Que saudades que tenho
Da aurora da minha vida,
Da minha infância querida
Que os anos não trazem mais!
Que amor, que sonhos, que flores,
Naquelas tardes fagueiras
À sombra das bananeiras,
Debaixo dos laranjais!
(ABREU, Casimiro de. “Meus Oito Anos”)

Na juventude, passei a fazer poemas, e neles falava, como todos
os poetas, das inquietações da vida. E sempre que o amor, a dor ou
a alegria tocavam minha alma, eu tentava colocar no papel o reflexo
dessas emoções. Era como o punctum nas fotografias descritas por
Roland Barthes – algo que feria minha alma ou apenas a roçava em
carícias, mas que surgia como um gatilho para a criação.
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O segundo elemento vem quebrar (ou escandir) o studium. Dessa
vez, não sou eu que vou buscá-lo (como invisto com minha consciência soberana o campo do studium. É ele que parte da cena, como
uma flecha, e vem me transpassar. (...) Esse segundo elemento que
vem contrariar o studium chamarei então de punctum; pois punctum
é também picada, pequeno buraco, pequena mancha, pequeno corte
– também lance de dados. O punctum de uma foto é esse acaso que,
nela, me punge (mas também me mortifica, me fere). [BARTHES,
(1980 in) 2015, p. 29]
Nesse espaço habitualmente unário, às vezes (mas, infelizmente,
uma raridade) um “detalhe” me atrai. Sinto que basta sua presença para mudar minha leitura, que se trata de uma nova foto que eu
olho, marcada a meus olhos por um valor superior. Esse “detalhe” é o
punctum (o que me punge). [BARTHES, (1980 in) 2015, pp. 40 e 42]

Ousaria afirmar que esse punctum não ocorre apenas na fotografia,
mas numa pintura, numa paisagem, num livro, no qual uma frase
“salta” do texto e vem ferir não apenas nossos olhos que tomam consciência dela, mas nossa alma que é tocada, pungida e precisa traduzir
esse toque em luz, em arte, em vida. É a fagulha inicial para trazer à
luz uma ekphrasis (termo grego que significa descrição. É o fenômeno da representação verbal de uma representação visual).
A Escrita Criativa
A primeira experiência talvez tenha sido já adulta, com uma professora de inglês, cujas tarefas e ensinamentos eram permeados de
criatividade. Escrevíamos a partir de insumos: palavras, frases, músicas, escrita compartilhada. Até então, eu não sabia que existia uma
área de conhecimento chamada Escrita Criativa, mas que foi, em
mim, fomentadora de ideias em criação.
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Há quatro anos fiz o curso de Contação de Histórias no Zumbaiar
(Recife), onde a criatividade também era explorada pela escrita.
Por volta de 2012, por intermédio de uma amiga comum, Bernadete Bruto, conheci Patricia Tenório. Nossa amizade era permeada
de cafés e conversas sobre filmes e livros. Um dia, Patricia me presenteou com todos os seus livros e resolvi lê-los em ordem cronológica.
A partir de cada leitura enviava minhas impressões e a curiosidade
sobre o processo de criar era uma constante nos meus comentários.
A maior delas era sobre a prosa, os contos, os romances. Meu anseio
provinha do fato de que, exceto por poucos textos, eu escrevia poemas que achava serem frutos tão somente da inspiração. Se ela faltava, eu entrava em desespero, pois não sabia o que colocar no papel.
Vem, oh, bela musa!
Chamada inspiração;
Que me faz sua escrava
Quando está junto a mim,
E quando longe
Me mata de desejo
Sem você, não sei falar do meu amor,
Sofrer por inteiro a minha dor,
Ou tecer minha solidão
Com doce canto.
(LINS, Elba. “INSPIRAÇÃO”, 19.03.2004)
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Em conversa sobre o tema e sabedoras do trabalho que Patricia
vinha desenvolvendo em Porto Alegre, sempre a instigávamos a nos
ministrar um curso sobre Escrita Criativa, que nos auxiliasse a desenvolver o processo de criação.
A partir de agosto de 2016, um grupo de estudos foi instituído,
e desde então fomos apresentadas a várias ferramentas e aos teóricos que nos subsidiaram na escrita de textos e poesias. Esse foi o
momento em que a Escrita Criativa finalmente nos foi apresentada
oficialmente.

O arcabouço teórico como centelha criativa ou Da utilização
das ferramentas teóricas no atual processo de escrita
Escrevendo este texto, revisitei os teóricos que nos foram apresentados ao longo deste ano e me surpreendi em ver como a centelha
criativa despertada, a partir da leitura de suas obras, esteve presente
no que escrevi nesse período. Diria mais, me surpreendi pelas inúmeras vezes que isso ocorreu espontaneamente, sem que estivesse
presa a nenhuma solicitação do grupo. A semente lançada nesses encontros estava germinando, sim.
Roland Barthes e seu punctum foram captados logo na abertura
da capa do seu livro A câmara clara (fotografia Daniel Boudinet:
Polaroid, 1979) e me fez escrever:
Somente no escuro, no silêncio, na minha solidão particular, posso
ver todas as falhas escondidas na claridade.
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Se abro para os outros as cortinas do meu ser, nem sempre conseguirão captar os detalhes escondidos por trás da beleza, da feiura do
corpo ou mesmo das qualidades da alma.
Mas eu, sim, consigo sentir os pequenos estragos que já aparecem
no meu corpo.
Só eu consigo ver as falhas impressas na minha alma.
(LINS, Elba. “Tudo às Claras”, 16.10.2016)

Também a frase “a vida é, assim, feita de golpes de pequenas solidões”, encontrada na abertura do livro de Barthes [(1980 in) 2015, p.
13], transformou-se num texto.
A partir dos conceitos de punctum e ekphrasis, fomos instigadas
a observar quadros famosos. Também observamos a vida e as paisagens e pudemos fotografá-las, levando-nos a criar novos textos e
poesias a partir do que foi capturado pela nossa retina ou pelas lentes
dos celulares e máquinas fotográficas.
A partir da observação e fotografia da paisagem vista de minha
sala, criei:
Olho minha varanda, enquanto tomo o café da manhã...
Este café que já foi suco, café e agora novamente suco...
E não é que tenha deixado de amar o café, cujo sabor descobri no
passado...
E sim, porque se passaram vinte e oito anos...
Mas não estou aqui hoje para falar de café...
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O que visualizei é que, nestes vinte e oito anos, o tempo passou rápido enquanto tomo o meu café,
E já não consigo ver o mar e nem aquele navio no horizonte que
dividia comigo a mesa no ritual matutino...
Hoje tirei uma foto e aquela faixa de mar não está mais ali...
Hoje ao enquadrar a máquina para a foto eu me vi num aquário,
mas não de água...
Um aquário de prédios, pois, enquanto eu tomava o café da manhã,
pelo menos sete destas torres brotaram ao meu redor...
(LINS, Elba. “Vinte e Oito Anos, Café e Navios no Horizonte”,
06.10.2017)

Revendo todo o material produzido durante este ano e considerando o tempo que atualmente dedico à escrita, pude entender as
colocações de Orhan Pamuk que me surpreenderam na ocasião: “...a
melhor de todas as curas, a maior fonte de felicidade é escrever uma
boa meia página por dia.” E complementar: “Nos últimos trinta anos,
passei uma média de dez horas por dia sozinho num aposento, sentado à minha mesa.” (PAMUK, 2007 p.74)
Do processo de criação inconsciente ao despertar do
entendimento – Análise de poesias antigas à luz dos teóricos
Embora escrevendo de forma intuitiva e sem conhecimentos teóricos, sempre guardei os rascunhos das minhas poesias. Ao tomar
conhecimento da Crítica Genética e fazer um exercício solicitado ao
grupo, a partir de um poema recente, aventurei-me a buscar antigos
poemas e rever conceitos, entre eles o de que a poesia já nasce pron-
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ta. A partir dessa análise, e me fundamentando na Crítica Genética,
concluo que a ideia inicial para uma poesia pode vir pronta, mas sua
forma passará sempre por alterações.

Na medida em que lidamos com os registros que o artista faz ao longo do percurso de construção de sua obra, ou seja, os índices materiais do processo, estamos acompanhando o trabalho contínuo
do artista e, assim, observando que o ato criador é resultado de um
processo. Sob esta perspectiva, a obra não é mas vai se tornando, ao
longo, ao longo de um processo que envolve uma rede complexa de
acontecimentos. (...)

A obra de arte é, com raras exceções, resultado de um trabalho que
se caracteriza por transformação progressiva, que exige, por parte
do artista, investimento de tempo, dedicação e disciplina. A obra é
precedida por um complexo processo feito de correções infinitas,
pesquisas, esboços, planos. Os rastros deixados pelo artista de seu
percurso criador são a concretização deste processo de contínua metamorfose. (SALES, 2010, pp. 21 e 22)

É claro que às vezes não queremos abandonar essas etapas de
transição, deixá-las no papel borrado e “partir para outra”. Já ousei
chamá-las de Ensaios, para somente assim não abrir mão do que ficou dessa fase.
ERÓTICA (1)
Erótico!
Mar remoto do teu corpo
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Erótico!
Maremoto, o teu corpo em mim.
Erótico!
Apelo; dos teus sussurros loucos
Erótico!
O pelo teu a roçar em mim.
Erótico!
Palavras loucas
Erótico!
Sussurros roucos.
Erótico!
Grito sem fim.

ERÓTICA (2)
Erótico!
Teu corpo, mar remoto a ancorar em mim.
Erótico!
Língua quente, mar remoto
Que chega junto enfim
Erótico!
Turbilhão, maremoto
Do teu corpo em mim
Erótico!
Apelo, sussurros roucos,
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Teu pelo, a roçar em mim
Erótico!
Gritos, palavras loucas
Explosão sem fim.

ERÓTICA (3)
Teu corpo,
Mar remoto
A ancorar em mim.
Mel suave
Língua quente
A escorrer em mim
Teu rouco sussurro
A arranhar minha alma
Teu roçar de pele
Se achegando a mim
Tempo morto
Grito rouco
Explosão sem fim.
(LINS, Elba. Ensaios – Erótica 1, 2 e 3 – outubro de.2005)

Terminando este texto concluo que, após um ano de apresentação
formal à Escrita Criativa, ela se tornou uma companhia inseparável.
Eu, que já gostava de ler, tenho agora sede de aprender, de apreen-
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der os pensamentos dos teóricos e de encontrar, nas entrelinhas de
suas obras, sementes férteis, que vou plantar e regar para colher meus
frutos. Tento correr contra o tempo, me multiplicar, para conhecer
mais autores e beber em cada um deles o que seja doce para mim, o
que me transporte para paisagens mágicas e me permita criar novas
imagens poéticas a partir de cada percepção.
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EXPERIÊNCIA DE CRIAÇÃO LITERÁRIA:
DA SALA DE AULA AO CLUBE DE LEITURA CRIADORA
FERNANDO DE MENDONÇA

Não vê como tudo o que acontece
é sempre um começo?
Rainer M. Rilke

s

empre que escuto a frase “minha vida daria um livro”, sou levado
a imaginar que se trata de uma vida extremamente desinteressante, monótona a ponto de tantos anos precisarem de apenas um livro para se expressar. Costumo sugerir uma correção ao interlocutor,
alertando-o de que apenas o dia de hoje daria um livro, porque, em
literatura, não importa o tamanho deste “apenas”, mas a sua intensidade. Tomo-me como exemplo: poderia escrever um livro inteiro sobre
todo o processo que me levou a sentar e redigir esta meia dúzia de
páginas (precisaria de um capítulo para relatar como conheci a queridíssima Patricia Tenório, que me convidou para integrar este projeto;
outro, a respeito de como foi me relacionar com os demais membros
desta publicação, num primeiro movimento virtual, ansiosamente aguardado pela consumação do I Seminário Nacional em Escrita
Criativa de Pernambuco; mais um, acerca de tudo que me passou na
cabeça, em rememoração às minhas vivências com a criação literária,
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seja como leitor, escritor ou professor; e, até mesmo, um necessário
capítulo – talvez o de maior fôlego – para dar conta do único dia em
que finalmente parei para escrever estas palavras, do nascer do sol ao
abrir do Word). É propriedade da literatura um alargamento do que
se viveu, dilatação de tensões e tramas que compõem a singularidade
de um dia, de um gesto, um sentimento. Então, como reduzir tudo
a um só livro? “O mais terrível e o mais belo dos mundos possíveis,
infelizmente um livro, nada mais do que um livro.”20
Quando me surgiu a oportunidade de ministrar a disciplina até
então inédita de Experiência de Criação Literária, curso eletivo no
Departamento de Letras Vernáculas da Universidade Federal de
Sergipe, aproveitei a chance que me era aberta de ultrapassar os limites dos livros já escritos, já publicados, nascidos e partilhados;
vislumbrei uma preciosa maneira de como passar a lidar com os
livros do futuro, escritos em potência, embriões de palavras a serem
arriscadas em cada integrante das turmas que se formariam. E assim tem sido: há quatro semestres, ininterruptamente, tenho acompanhado a fecundação de dedicados estudantes universitários que
procuravam um espaço, no próprio ambiente acadêmico, para fazer
viver esse pólen que neles já repousava, trazendo-me a satisfação
de entrar em contato com verdadeiros “livros por vir”, milhões de
livros, infinitos livros no intervalo de cada aula, de cada encontro,
em cada diálogo trocado.
Com uma abordagem mais filosófica do que técnica, o andamento
da disciplina rapidamente se configurou a partir da palavra-chave
que já habitava em seu nome: Experiência. Compreendemos que, an20

BLANCHOT, Maurice. O livro por vir. São Paulo: Martins Fontes, 2005, p. 10.
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tes da prática criativa, antes da literatura feita, urgia a necessidade de
conscientização do que nos motivava à escrita, do que nos levava ali,
do que nos unia em torno de um desejo comum de verter em palavras aquilo que inquieta o espírito. O método fenomenológico veio
ao nosso encontro, “obrigando-nos a um retorno sistemático a nós
mesmos, a um esforço de clareza na tomada de consciência a propósito de uma imagem dada por um poeta, o método fenomenológico
lev[ou]-nos a tentar a comunicação com a consciência criante”.21 E,
entre as leituras de Blanchot e Bachelard, fomos conquistando o terreno da Criação, após entendermos que o papel em branco começa
muito antes de abrirmos o caderno ou ligarmos o monitor. Sem a devida reflexão das experiências, das vivências que acumulamos e que
agonizam contra o risco do esquecimento, não há brecha suficiente
para que a escrita flua. O branco começa em nós.
Cada aula, cada atividade, cada leitura, cada turma trouxe consigo
um universo de experiências que poderiam culminar em novo(s) livro(s). Isso, porque buscamos o estímulo presente em todas as coisas
e, acima de tudo, tentamos refrear o tempo para entender que é dele
a nossa fonte. Nas quatro turmas, a leitura do primeiro dia foi a mesma: o ensaio “Um Capítulo da Higiene Mental dos Artistas”, escrito
por Hermann Hesse, em 1940.22 Quando o descobri, flanando entre
os corredores da Biblioteca Municipal Clodomir Silva, pouco antes
de assumir a docência na UFS, percebi que seria um texto a partilhar
durante toda a minha carreira acadêmica. Nele, Hesse nos convoca a
21
BACHELARD, Gaston. A poética do devaneio. São Paulo: Martins Fontes,
2006, p. 1.
22
Presente na esgotada antologia do autor: A arte dos ociosos. Rio de Janeiro:
Record, 1978.
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parar, situando no far niente uma das bases para o impulso criativo,
algo sistematicamente impedido pelas formas de organização da sociedade e, inclusive, pelas ciências e escolas, que nos obrigam a uma
aceleração desagregadora. O intuito de estabelecer a nossa disciplina
como um resgate do tempo para a higiene mental, como um antídoto
ao que sofremos dentro da vida universitária, representa a tônica que
tem norteado cada uma das turmas, núcleos de resistência e de busca
pelo livre pensamento.
Nesse sentido, importa mencionar a liberdade também proposta
pela principal atividade da disciplina, que consiste na criação de um
texto literário, com livre escolha de tema, forma e gênero, em que
se pode optar, inclusive, por se entregar ou não o resultado final da
obra. Explico: minha maior preocupação à frente das turmas não é
confortá-las com a certeza de que sairão em quatro meses com o instrumental necessário para se fazer literatura; pelo contrário, o que
mais repito é que não existem fórmulas, que não há mapas para se
chegar ao tesouro de um bom texto. Em compensação, se ninguém
pode garantir a felicidade de uma obra pronta em poucos meses (até
mesmo para um haikai pode se precisar de muito mais), é possível,
nesse tempo, maturar o processo que se atravessou para perceber que
talvez nenhum texto tenha surgido. Daí, a atividade contemplar a
tentativa de obra e um diário desse esforço, em que se deve pormenorizar a formação das ideias, a relação com outras leituras, ou mesmo
uma conscientização dos motivos que levaram ao sucesso/fracasso
do que se pretendeu.
A escrita diarística aí demonstrada toma como inspiração o ousado gesto de André Gide, que publicou seu Diário dos moedeiros
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falsos (1927), dois anos após o romance que lhe renderia o Nobel.
Material de bastidores, esse livro tem nos estimulado a identificação com as hesitações de um autor que não se envergonha de seus
temores, encontrando nesses anseios a matéria-prima de uma nova
obra, ainda mais definitiva para a literatura moderna.23 Refletir a experiência, retomamos, é lidar não apenas com os temores internos
que carregamos desde a infância, mas também enfrentar a crise que
se instaura durante um esforço criador.
Diante disso, e de tantas outras leituras e motivações sugeridas,
cabe ressaltar que logo percebi a impossibilidade de abordagem junto
a outros textos que inicialmente havia planejado para a ementa da
disciplina. Não poderia me contradizer tanto, eu, que no primeiro
dia de aula reclamava o tempo da pausa, da interrupção nos agitados
dias acadêmicos, agora entupindo as turmas com milhões de leituras
potenciais. Por isso, após a conclusão das duas primeiras turmas, implementar um clube de leitura como extensão universitária foi o melhor caminho encontrado para: 1) continuar em contato com aqueles
que já haviam encerrado o curso; 2) desenvolver novas leituras, de
caráter literário mais aplicado, no caso, não mais livros de filósofos e
teóricos, mas obras literárias, ficcionais e poéticas que também versem sobre a escrita criativa; 3) envolver mais interessados no tema da
criação literária, para além do vínculo com o curso de Letras Vernáculas, ou mesmo com a UFS.

23
Motivado pela aplicação desse livro com as turmas, aprofundei uma pesquisa
a seu respeito, publicada em: MENDONÇA, Fernando de. O diário em abismo:
notas sobre a composição romanesca de André Gide. Anais do XV Congresso
ABRALIC. Rio de Janeiro: UERJ, 2016, pp. 5016-5022.
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Iniciado em janeiro de 2017, o Clube de Leitura Criadora se tornou o segundo movimento rumo às discussões sobre a criação literária, com encontros mensais para o debate de livros que são previamente acessados pelos participantes e que focam uma reflexão direta
sobre o processo criativo. Obras lembradas e incentivadas dentro da
disciplina, mas que somente no espaço do clube ganharam o tempo
da leitura e do aprofundamento, gerando uma integração de olhares
motivada pelo diálogo horizontal entre todos os que leram os livros
propostos. Até o momento, foram debatidos os seguintes títulos, na
respectiva ordem:
Um sopro de vida (Clarice Lispector) – tendo me especializado
na obra da autora, em pesquisas de mestrado e doutorado, eu não
poderia partir de outro princípio que não fosse a recomendação dessa assombrosa abordagem da mente escritora e da criação da personagem; ponto de partida que funcionou muito bem para atrair um
público não mais restrito aos integrantes da disciplina – já que a simples menção ao nome de Clarice parece funcionar melhor do que
qualquer golpe de marketing para os amantes de literatura;
Paludes (André Gide) – mesmo não sendo uma das obras mais
lembradas do autor, permanece como uma incisiva aplicação da mise
en abyme, conceito gideano fundamental para a conscientização da
escrita autorreferente; livro sobre o processo de sua escrita, revela-se
uma pertinente porta de entrada ao universo de seu autor, sempre
obcecado pela metaficcionalidade;
Seis personagens à procura de um autor (Luigi Pirandello) – escrito para o teatro, aqui pudemos exercitar uma roda de leitura dra-
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mática, enfatizando o estímulo do clube ao ato de leitura coletiva,
que compreendemos como essencial e como um gesto de resgate ao
que também deveria ser mais praticado em sala de aula;
A obra-prima ignorada (Honoré de Balzac) – a leitura do conto
acompanhou uma abordagem comparativa com sua livre adaptação
para o cinema, através do filme A Bela Intrigante (Jacques Rivette,
1991); esse encontro contou com a especial presença da Profª Maria
do Carmo Nino, do Profº Lourival Holanda e da escritora Patricia
Tenório, com uma configuração diferenciada e uma renovação do
público integrante;
Cartas de um sedutor / Sete cantos do poeta para o anjo (Hilda
Hilst) – o intuito de continuar encontrando referências à criação literária em exemplos da literatura brasileira levou-nos a mais uma autora que explora os limites da atitude escritural, na prosa e na poesia;
também foram selecionados alguns fragmentos de suas entrevistas,
organizadas no livro Fico besta quando me entendem: entrevistas
com Hilda Hilst (Cristiano Diniz, org.);
Elegias de Duíno (Rainer M. Rilke) – aprofundando uma das
principais leituras integrais da disciplina, no caso, Cartas a um jovem poeta, mergulhamos também na produção poética de um escritor que fala tão bem ao século XXI, em que se indagam o lugar e a
missão de um poeta, numa modernidade desencantada;
A náusea (Jean-Paul Sartre) – novamente apoiados por um mediador convidado, o mestrando Marcos Sávio Aguiar (Filosofia/UFS),
mergulhamos na obra de um existencialista que tão bem aplicou sua
linha de pensamento na criação literária, confirmando a aproxima-
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ção entre o impulso da escrita e o questionamento filosófico, marca
fundamental de nossa disciplina e clube de leitura.
Enumerar os livros já abraçados, pelo grupo, resultou numa boa
maneira de expressar o perfil de nossas atividades, pois somos aquilo
que lemos, e dizemos tudo ao externar o raciocínio de seleção das
obras. A lista de títulos segue como recomendação para quem se interessar pelo recorte proposto, baseada no retorno e na aprovação
dos integrantes do clube. Para a maioria deles, a quase totalidade das
leituras foi provada em tom de ineditismo, pois muitos nem sabiam
da existência desses livros. Dos que frequentam continuamente os
encontros, fica a resposta positiva de que o direcionamento da leitura
importa tanto quanto o próprio ato de ler, pois a torna uma leitura
com método e focada na posterior partilha de impressões.
A oportunidade de concretizar este primeiro registro oficial de
minha experiência docente com a criação literária representa mais
um grande estímulo para continuar insistindo na iniciativa. Termino lembrando-me daquela primeira tarde de aula, quando apareceu
somente um aluno, Ivan de Aragão, e juntamos as nossas solidões
para concretizar um sonho que era recíproco: ver a escrita poéticoficcional sendo reconhecida como conteúdo acadêmico, desde sua
motivação criadora. A nós juntaram-se outros entusiastas, aos quais
faço questão de nomear e dedicar este texto:
Turma 2015.2 – Camila Xavier, Igor Miranda, Laila Matos, Lúcio Costa (ouvinte) e Pedro Lucas; Turma 2016.1 – Ana Paula Rocha, Daniela Melo, Nara Caroline (ouvinte) e Simone Roque; Turma
2016.2 – Antônio Bueno, Fernando da Cunha (ouvinte), Guilherme
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Oliveira, Ivonilde Santos, Jaíne Santana, Juciene Ribeiro, Luciene
Montalvão, Luan Figueiredo, Maria de Lourdes Feitosa, Mário César,
Vanessa Santos; Turma 2017.1 – Amanda Oliveira, Antônio Batalha,
Brenda Torquato, Bruno Pinheiro, Geyvson Cardoso, Grasiele Catete, Janis Joplin, Jenilton Lima, Louise Freire, Lucas Silva, Maria Albertina, Sileide Tavares, Stefane Ribeiro, Zuberlândio Carlos.
Agrupo esses 35 nomes com a satisfação de saber que estamos
apenas começando, pois é este o sentido que acompanha tudo o que
acontece, tudo o que se intensifica em vidas que se movem pela literatura. De minha parte, e por causa desses nomes, já posso afirmar,
sem medo, que tenho a honra de viver uma vida que daria uma biblioteca inteira. “Esse desejo é natural. Esse prodígio, fácil. Pois lá em
cima, no céu, não será o paraíso uma imensa biblioteca?”24

BACHELARD, Gaston. A poética do devaneio. São Paulo: Martins Fontes,
2006, p. 26.
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DE ONDE VÊM AS HISTÓRIAS?
GUILHERME AZAMBUJA CASTRO

e

m 2010, numa conferência ministrada na CasAmérica, falando
sobre a ficção e a não ficção, o escritor colombiano Héctor Abad
disse que os escritores possuem dois caminhos possíveis e, ao mesmo
tempo, indispensáveis: ou ensimesmar-se nas profundezas do eu, ou
alienar-se, submergindo na vida dos outros.
A literatura, então, estaria povoada por dois tipos de autores: um,
aquele que, ao escrever, busca o conteúdo e a forma no seu interior;
e dois, aquele que ao escrever, posiciona seu olhar para o outro, ou
seja, para o seu exterior. Enquanto os primeiros escrevem histórias
baseadas na própria vivência, os últimos são escritores que, embora
de modo algum possam desprezar sua experiência de vida, ao escrever vão tomar de outros lugares, como da História, da memória
coletiva, dos mitos, ou mesmo de outras pessoas, a força que moverá
a sua ficção.

Respondendo à pergunta De onde vêm as histórias que os romances contam?, Mario Vargas Llosa, em Cartas a um jovem escritor,
diz que “a raiz de todas as histórias está na experiência de quem as
inventa; o que se viveu é a fonte que irriga a ficção” (VARGAS LLOSA, 2008, p. 19). E Milton Hatoum, em entrevista à revista Air Bone,
afirma que “literatura é vivência. E essa vida libertária, com bandas,
serenatas, grêmio estudantil, me deu muita coisa. (...) Tudo isso faz
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parte de um microcosmo, que é o meu romance.” (HATOUM, p. 90,
2001)
Milton Hatoum e Mario Vargas Llosa são exemplos de escritores
para quem a experiência serve ao fazer literário como um gérmen
inicial, um lugar de onde “saem” as histórias. No entanto, é importante lembrar que o autor e as personagens que vivem as suas histórias terão sempre identidades distintas, por um simples motivo:
distinguem-se na própria natureza. Autor é ser humano determinado na sociedade. As personagens são entes compostos de palavras e
existem somente no mundo da linguagem.
Neste sentido, em entrevista ao Caderno 2 do jornal O Estado de
São Paulo, em 27 de maio de 2000, Milton Hatoum diz que as histórias dos seus livros, ao contrário do que pensam as pessoas, não estão
“coladas” a ele, escritor:

Sempre oscilei sobre a errância – vivi em sete cidades – e a falta
que me faz um lugar fixo, um enquadramento. Esses extremos, essa
tensão que surge entre o nômade e o sedentário, sempre me tocaram. Saí de Manaus muito jovem, aos 15 anos, e eu não queria ter
saído... Queria e não queria. Eu era um seresteiro, um boêmio. Em
13, 14 anos, eu frequentava a zona, a vida noturna. Tudo isso estava
dentro de mim. E há dramas contados por outras pessoas. Às vezes
o leitor pensa que as histórias estão coladas à vida do autor. Não é
sempre assim, é só um pouco assim. Tudo isso num mundo muito
específico que é o amazonas, esse rio entre dois mundos, entre a
imigração e a vida de manauara. (HATOUM, 2000, p. 90)

O que o leitor lê num conto ou num romance de Hatoum, portanto, não é a realidade externa, sentida pelo escritor manauara, pessoa
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física; e as personagens do microcosmo imaginado pelo autor não
são, forçosamente, o eu-real do criador querendo, com uma espécie
de máscara, travestir-se de ficção. A personagem trata-se de um outro eu, na medida em que a literatura compõe uma outra realidade, a
realidade literária.
Milton Hatoum parece afirmar, ainda, que o autor está atrelado
– como o está à natureza humana – a uma apreensão do mundo sempre particular e fragmentária, e isso é o que permite que a ficção seja
um outro-mundo, e o narrador, um outro-eu. Porque são linguagem,
artifício verbal.
Para esses escritores, a memória é a principal fonte de histórias.
No entanto, diz Milton Hatoum ao jornal Valor, em 28 de julho de
2000: “A memória é viva quando ela trai, quando já dissipou os fatos
do passado (...). Ela é mais importante quando cria um espaço de
hesitação, de oscilação, de dúvida.” (HATOUM, 2000, p. 12)
A memória, portanto, é o lugar interior aonde o escritor vai captar
seu material (às vezes do inconsciente, em sonhos) para transformá
-lo em ficção. “A imaginação é o ato criador da memória”, Cecília
Almeida Salles parafraseia Jorge Luis Borges, em O gesto inacabado,
sua obra sobre o processo criativo. “Lembrar não é reviver, mas refazer, reconstruir, repensar com imagens de hoje as experiências do
passado. Memória é ação. A imaginação não opera sobre o vazio, mas
com a sustentação da memória.” (SALLES, 2011, p. 104-105)
Mas para que o material memorialístico possa ser trabalhado no
presente, pelo escritor, é preciso deixá-lo ser passado. “O passado”,
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diz Milton Hatoum ao jornal Valor, “é nebuloso, um terreno fértil
de incertezas e dúvidas. Por isso é mais propício à ficção”. Segundo
Hatoum, são os fatos passados, não os circunstanciais, que se prestam ao seu fazer literário. “O presente é muito circunstancial, e a
literatura não fala do circunstancial. A crônica sim, está no tempo
presente”, relata ao jornal O Estado de São Paulo.
No trânsito do passado ao presente, as lembranças são submetidas a um tipo de amaciamento, e assim, quando já atingiram a
maleabilidade ideal, o escritor-artesão pode mais facilmente deformá-las, forjá-las, transformá-las, readequá-las num outro contexto: o da ficção. É o que a autora norte-americana Natalie Goldman
chama de período de “compostagem”. As sensações ainda vivas no
escritor-sujeito, segundo a autora, podem restringir sua capacidade expressiva. Antes, elas devem “se incorporar a nós”, diz Goldman, uma vez que os nossos sentidos, por si só, não têm inteligência: “Eles absorvem as sensações, mas precisam daquela fertilidade
que surge quando sofrem a ação prolongada de nossa consciência
e de todo o nosso corpo. Chamo esse processo de ‘Compostagem’.”
(GOLDMAN, 2008, p. 20)
Proponho atentar-nos agora à atividade do segundo escritor,
aquele que, em tese, desinteressa-se de si mesmo e posiciona-se
como observador, e assim vai buscar na existência do outro o motivo da sua ficção.
Manuel Puig, escritor argentino falecido em 1990, mudou-se
em 1981 para o Rio de Janeiro, e foi no Brasil que escreveu boa
parte de sua obra. Em alguns dos seus romances os enredos são
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ambientados no Brasil, como é o caso de Sangre de amor correspondido (1982) e Cae la noche tropical (1988).
Há uma diferença entre esses dois romances: no segundo, os protagonistas são argentinos morando a contragosto no Brasil, são exilados, seus conflitos decorrem de sua nostalgia, e qualquer intenção
de representar o Brasil, neles, é mínima; no primeiro, o protagonista
é essencialmente brasileiro. Não há qualquer referência à Argentina
ou ao modo argentino de existir.
Em Sangre de amor correspondido, Puig parece esquecer completamente de si, de sua experiência, e deixa que Josemar, o narrador,
fale como se inexistisse por trás qualquer voz autoral.
O escritor que representa o outro tem a responsabilidade de, antes,
conhecer o outro. Isso se dá por observação, pesquisa ou, de modo
mais gradual, pela convivência. Se o escritor não conhece o outro, se
encantará com a facilidade do estereótipo, e a marca que a literatura
pode deixar sobre a imagem do outro às vezes é indelével. Por isso
me parece interessante, na mesma proporção que é imenso, o desafio
que Manuel Puig, argentino recém-chegado ao Brasil, se propôs.
Josemar é um típico macho do interior do Rio de Janeiro, aparentemente imbatível, que “come” todas as meninas da cidade e não
vê problema nenhum. Um estereótipo, a princípio. Mas Puig, ao
mesmo tempo que explora essa imagem pré-fabricada, por outro
lado mostra Josemar como um homem ferido, explorado por uma
sociedade fechada, e mentiroso porque incapaz de comunicar sua
fragilidade.
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Numa entrevista à revista norte-americana Paris Review, Puig
conta que Josemar foi inspirado em seu carpinteiro, e que, para escrever o romance, entrevistou-o com um gravador na mão.
A proximidade entre pessoa e personagem é tão grande, neste
caso, que Puig resolveu estabelecer um contrato escrito, com cláusulas de pagamento por hora e sanções por descumprimento.
No contrato, o carpinteiro assumia toda a responsabilidade, mediante uma quantia em dinheiro capaz de lhe proporcionar uma casa
nova, quanto à verdade do que contava a Puig.
Assim, diante do que parece um completo deslocamento entre
as personalidades do autor e do personagem, Puig confessa à Paris
Review que havia se sentido “espantosamente identificado” com o
carpinteiro, sem o que não poderia ter escrito o romance:

Sempre escrevo sobre pessoas que de alguma forma refletem os
meus problemas. No geral, elas são parecidas comigo, mesmo que
eu faça muitas mudanças. Neste caso, o tipo era brasileiro, e não
argentino. Ele tinha trina anos, e não cinquenta. Ele era extremamente forte e bonito; não sou. Ele tem uma saúde fantástica, o que
não tenho. Ele era analfabeto; eu supunha ser um escritor. Ele não
questionava o machismo, enquanto o machismo para mim é a
questão básica da minha existência. O que compartilhávamos era
o problema paterno – o fantasma de um pai. (PUIG, 2011, p. 254)

Afinal, de quem estamos falando quando falamos do outro? O
exemplo, ainda que fragmentário, do processo de criação de Sangre
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de amor correspondido, reforça a ideia de que escrever ficção é sempre um exercício de alteridade e liberdade. Alteridade: No íntimo da
escrita, o escritor torna-se momentaneamente outro, sem deixar de
ser a si mesmo. Liberdade: Nesse íntimo, quando pretende representar um outro identificável, se o autor não se conceder uma completa
liberdade para moldá-lo e transformá-lo, rompendo assim a casca
moral do supostamente não dizível, dificilmente haverá boa ficção.
O autor que não quiser enfrentar essa liberdade trabalhosa pode
servir-se dos estereótipos; eles estão por aí, à disposição. Mas é bom
lembrar que estereótipos são uma espécie de produto-combo: não
fazem concessões, não dão descontos, nem firmam contratos com
pagamento por hora.
O processo criativo de um escritor é uma sequência de momentos íntimos e complexos. O escritor é um observador do ser
humano e das coisas, mas, sobretudo, do modo como se comporta
o ser humano diante das coisas e de si mesmo. Ele observa o outro e
a si mesmo, e às vezes a si mesmo no outro. Sem que pudesse sentir
a presença de seus próprios conflitos no relato do carpinteiro, Manuel Puig não teria escrito o romance Sangre de amor correspondido. “Eu só posso contar a história de um personagem que seja o
reflexo de meus piores problemas” (Puig, 2011, p. 258), declara à
Paris Review.
Deste modo, as histórias que os escritores contam em seus romances e contos vêm tanto da própria vivência como da observação do
outro. O ato criativo na literatura é, no fundo, a capacidade do autor
em conceber um outro mundo, outros entes, compostos de lingua-
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gem, com aparência de vida a partir da mistura do vivido com o não
vivido, mas vivenciado através da observação e da empatia.
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ESCREVER LITERATURA FANTÁSTICA
NO BRASIL DO SÉCULO XXI
GUSTAVO MELO CZEKSTER

u

m estranho dilema acontece na literatura brasileira nos últimos
anos: quanto mais a crítica literária insiste em conceder valor
e importância para livros de cunho realista, maior é a publicação
de obras que exploram alguma das inúmeras facetas do fantástico
(horror, fantasia, cyberpunk, aventuras capa e espada, ficção científica, distopias, entre outras), assim como é crescente o entusiasmo
do público por narrativas desse tipo. Percebe-se o surgimento de um
fosso entre o que a crítica e a mídia consideram como uma obra que
deve ser lida pelos leitores e aquilo que eles realmente consomem e
apreciam. Apesar das iniciativas que valorizam uma aproximação do
mundo acadêmico ao universo fantástico, como demonstra o sucesso do Congresso Internacional Vertentes do Insólito Ficcional, indo
para a sua quarta edição, ainda existe uma espécie de menosprezo
aos livros, revistas e outros produtos derivados da exploração do fantástico na literatura.
Não deixa de ser inusitado esse dilema. Afinal, a literatura brasileira bebe do fantástico desde o seu princípio. Grandes escritores,
como Machado de Assis, Guimarães Rosa, Simões Lopes Neto, Érico Veríssimo e Murilo Rubião, para ficar somente em alguns nomes,
fizeram obras que se encaixam na conceituação clássica do fantástico, tido por Tzvetan Todorov como “a hesitação experimentada por
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um ser que só conhece as leis naturais, em face de um acontecimento aparentemente sobrenatural”.25 Sabedores de que a melhor forma
de combater qualquer preconceito é pela informação, em 2017 os
professores Enéias Tavares (UFSM) e Bruno Anselmi Matangrano
(USP) realizaram um interessante mapeamento literário do fantástico na literatura brasileira. O projeto recebeu o título “Fantástico
Brasileiro: o Insólito Literário do Romantismo à Contemporaneidade”, em uma exposição que percorre o Brasil buscando disseminar mais informações sobre a literatura fantástica nacional, desde
os seus primórdios até a atualidade. Inclusive o professor Matangrano, em uma conferência proferida no evento “Fantástico Brasileiro:
Produção Literária e Mercado Editorial”, realizado na UFSM e na
UFRGS em 2017, afirma que o gênero fantástico, para se libertar do
preconceito que o cerca, deveria adotar o nome “fantasista”, por ser
mais capaz de descrever as suas especificações. Essa conferência revela que o fantástico não só se torna cada vez mais consumido pelo
público leitor – em um Brasil que, como todos sabem, não é um país
formado majoritariamente por leitores – ,mas também ingressa no
mundo acadêmico, destronando as opiniões equivocadas do passado que o viam como um gênero menor, indigno de figurar em uma
historiografia literária “séria”.
Grande parte dos preconceitos da crítica e da mídia sobre o gênero fantástico liga-se a uma visão que divide os livros entre obras
“sérias” e obras “de entretenimento”. Nessa dicotomia, os livros “sérios” seriam aqueles que possuiriam uma mensagem edificante ou o
desejo explícito de alertar os leitores sobre algo, transformando-os
TODOROV, Tzvetan. Introdução à literatura fantástica. São Paulo: Perspectiva, 2007, p. 31.
25
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em seres melhores, o que seria a tarefa principal de uma obra literária nos termos da Arte poética, de Aristóteles. Por sua vez, as obras
“de entretenimento” serviriam como diversão, como uma forma de
passar o tempo sem maiores consequências ou reflexões. Para Aristóteles, a literatura possui a função de ensinar ou de entreter, e o ideal é
que as duas funções sejam conjugadas no interior do mesmo texto.26
A crítica literária concede mais credibilidade à função de ensinar em
detrimento da diversão, e existe uma ideia de que a literatura fantástica é constituída eminentemente pelo desejo de divertir o leitor e
distraí-lo, o que a deixa em confronto à noção – altamente questionável – de “valor literário”.
Uma simples olhada nas listas de livros mais vendidos revela o
paradoxo da situação da literatura fantástica no Brasil. Apesar de
obras afinadas com o gênero fantástico dominarem as vendas, catapultadas em grande parte graças ao cinema e às séries de televisão,
são as menos comentadas pela mídia, isso quando não são manifestamente ignoradas ou consideradas algo consumido de forma exclusiva pelo público infantojuvenil. Há questão de um ano, a revista
semanal Veja deixou de dividir os livros entre ficção, não ficção e
autoajuda, agregando uma nova categoria, os livros infantojuvenis.
A justificativa adotada é que, como as obras adquiridas com base
no interesse despertado por séries de televisão e/ou cinema (caso
de “Crepúsculo”, de Stephenie Meyer, “Game of Thrones”, de George
R. R. Martin, e “O senhor dos anéis”, de J. R. Tolkien) eram obras
preferidas pelo público jovem, gerariam distorções na lista de livros
de ficção mais vendidos. Percebe-se, assim, uma divisão clara: de
ARISTÓTELES; HORÁCIO; LONGINO. A poética clássica. 7ª ed. São Paulo:
Cultrix, 1997, p. 31-33.
26
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um lado, obras sérias permanecem na listagem de “ficção”; no outro,
obras identificadas com “literatura de entretenimento” estariam relegadas ao interesse passageiro de um público identificado pela faixa
etária, a uma moda.
Para ser considerado literatura “séria”, deixando a aura de displicência e de descaso que insiste em perseguir o gênero fantástico, ele
necessita ser tratado de forma séria pelos próprios autores que se entregam a tal estilo literário. Dois anos atrás, durante uma palestra
proferida na Odisseia de Literatura Fantástica em Porto Alegre, RS,
ao ser perguntado sobre como a literatura fantástica poderia atingir
o reconhecimento da mídia e da crítica, deixando o status de subarte para ser tratado com o respeito que merece tanto em eventos literários quanto em premiações, respondi que, antes de mais nada,
os escritores precisam tratar o seu tema com muita seriedade, e não
como uma forma de articular fantasias sem nenhum apuro técnico
ou reflexão sobre a própria escrita, pois o que mais se percebe são escritores de literatura fantástica desrespeitando o leitor com histórias
decepcionantes e mal redigidas. Foi uma crítica dura, mas necessária.
De todos os gêneros e estilos literários, provavelmente o fantástico
é aquele que necessita de maior trabalho do autor na construção da
verossimilhança interna. Mesmo sendo grande o desejo do leitor de
buscar uma forma literária que o divirta e seja um passatempo, o escritor não pode confundir tal desejo imaginando que o leitor aceitará
qualquer história desde que ela seja imaginativa o suficiente. Ao contrário, as mesmas estruturas clássicas na formação de uma narrativa
são importantes no gênero fantástico, para não dizer imprescindíveis. Ao fim da minha resposta, aconselhei os escritores presentes no
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evento a tratarem o fantástico com respeito para que, então, o gênero
inteiro fosse respeitado pela mídia e pela crítica literária.
Na qualidade de leitor de literatura fantástica, além de escrever
nesse estilo e pesquisar sobre ele, percebo que, nos últimos anos,
tanto o número de publicações aumentou de forma vertiginosa no
Brasil quanto a qualidade técnica dos escritos despencou. São obras
com capas bonitas, diagramação moderna e atraente, usando letras
arrojadas e uma concepção que transforma o livro não só em algo a
ser lido, mas a ser apreciado como objeto artístico. No entanto, em
matéria de conteúdo, as obras decepcionam: são histórias feitas sem
o cuidado mínimo com a verossimilhança interna, eivadas de clichês narrativos, com uso abusivo do Deus ex-machina para resolver
dilemas, além de ostentarem tramas que mimetizam personagens e
situações de séries de televisão ou filmes a ponto de se aproximarem
perigosamente do plágio. Evitarei comentar os graves erros ortográficos, que são também abundantes, demonstrando que a edição
foi feita a toque de caixa, sem nenhum cuidado com o leitor, que
deveria ser o objeto final da obra e acaba sendo tratado com desrespeito e desconsideração. São obras que necessitavam de um maior
apuro técnico antes de virem a público; um maior capricho autoral
em detrimento da velocidade insana que exige a pós-modernidade,
na qual quem não é visto com frequência possui o medo de ser esquecido. Longe de criarem um público capaz de sustentar o gênero
e aguardar por mais histórias em nível semelhante ou melhor, acabam afastando novos leitores, dando razão aos seus críticos: livros
de temática fantástica são uma mera maneira de passar o tempo,
não obras literárias de valor. Da forma com que é escrita, a literatura
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fantástica atrai o leitor de impulso, mas não é capaz de fidelizar o
público, que se decepciona – mesmo sem saber – com a fraqueza das
tramas, a construção deficiente e clichê de personagens ou a falta de
verossimilhança de uma trama mal pensada antes de vir a público. O
maior inimigo da literatura fantástica acaba se tornando o próprio
escritor de literatura fantástica.
Acaso as obras fossem mais bem trabalhadas de forma técnica, o
gênero fantástico atrairia mais leitores dispostos a buscar o caráter
imanente da literatura e não a satisfação momentânea de uma história fadada ao esquecimento, com a vantagem de que formariam
um público de longo alcance, posto que os leitores desse gênero se
interessam já nos seus primeiros anos de leitura e tal interesse pode
persistir no decorrer dos anos. Para tanto, a utilização das noções
de escrita criativa para a construção de uma história fantástica são
capazes de auxiliar o gênero a sair da sombra da literatura dita “séria”
e se firmar no cenário da literatura nacional como uma maneira de
fomentar a leitura e criar toda uma nova geração de leitores. Não
parece tão utópico imaginar que um leitor pode migrar da literatura
fantástica para outra de caráter realista, desde que ele saiba apreciar
uma boa história contada com requinte e mediante o uso de noções
técnicas muito sólidas. Com vistas a construir uma melhor história
de cunho fantástico, é essencial, assim, adotar algumas concepções
sobre tal assunto.
Em primeiro lugar, e vale para a criação de qualquer texto, seja ele
ficcional ou não, é necessário afastar a ideia de que uma narrativa se
constrói por si mesma, por meio do ensino de técnicas ou de mecanismos de inspiração. Para escrever um texto, é necessário traba-
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lhá-lo com afinco e de maneira exaustiva, não imaginar que alguém
pode ensinar como se faz para escrevê-lo. É evidente que a inspiração dá uma coluna vertebral para a ideia e está na base de qualquer
criação artística, mas, depois desse momento inicial, a obra necessita
ser trabalhada como um ferreiro molda uma peça de metal quente.
Todo texto é um constructo laborioso do seu autor. A escrita criativa destaca técnicas narrativas que deixam o texto mais eficaz no seu
propósito ficcional, mas não escreve a história. Quem faz isso é o autor, que, em última análise, é o titular e responsável pela sua criação.
Na sua Arte poética, Horácio afirma: “Já se perguntou se o que faz
digno de louvor um poema é a natureza ou a arte. Eu, por mim, não
vejo o que adianta, sem uma veia rica, o esforço, nem, sem cultivo,
o gênio; assim, um pede ajuda para o outro, numa conspiração
amistosa. Muito suporta e faz desde a infância, suando, sofrendo o
frio, abstendo-se do amor e do vinho, quem almeja alcançar na pista
a desejada meta; o flautista que toca no concurso pítico estudou antes
e temeu o mestre.”27 Qualquer texto só funciona para um leitor quando conjuga a necessária dose de trabalho sobre uma inspiração inicial, sob risco da melhor história se desvanecer por causa da maneira
deficiente com que foi escrita.
Em segundo lugar, para escrever bem, é imprescindível ler bem.
Tal frase parece estranha por existir uma presunção social de que todo
escritor é, por natureza, um leitor voraz, mas, infelizmente, não é o
que acontece. Nem todo escritor gosta de ler, achando que isso pode
afetar a sua criatividade ou constrangê-la por causa dos exemplos que
surgem do passado. Tal pensamento é uma falácia. O ideal é ler como
ARISTÓTELES; HORÁCIO; LONGINO. A poética clássica. 7ª ed. São Paulo:
Cultrix, 1997, p. 67.
27
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se fosse um escritor, prestando atenção nos detalhes da construção das
histórias alheias, vendo em quais pontos elas tiveram sucesso e onde
falharam. No caso da literatura fantástica, essa leitura de caráter crítico-construtivo se faz ainda mais importante. É possível perceber que
muitas obras de cunho fantástico escritas atualmente não utilizam livros como a sua referência maior, mas, sim, filmes ou séries de televisão. Por causa dessa predileção, ficam repletas de vícios narrativos e de
clichês de linguagem, pois nem sempre o que funciona bem em uma
tela possui a mesma efetividade no interior de um livro.
Não se pode esquecer que, em um filme, a câmera usa a imagem
para construir o cenário, ao passo que, em um livro, somente as palavras podem ser usadas para realizar descrições. Uma descrição lenta ou
carregada de imagens não possui a capacidade de fazer o leitor visualizar mentalmente onde se passará uma cena. No cinema, um diálogo
pode soar espirituoso, mas, em um livro, sem dispor do tom de voz
dos personagens, o mesmo diálogo é passível de ser insosso. Por mais
persistente e apaixonado que seja um leitor de literatura fantástica, a
insistência em fórmulas cansadas que mimetizam filmes acaba por se
tornar desgastante. A única forma de escrever literatura fantástica de
qualidade, do tipo que depois o leitor não só lembra como fica com a
vontade de ler mais, é usando os modelos clássicos de narrativa como
fonte principal da construção da história. Para tanto, somente a leitura
exaustiva e com muita reflexão sobre pontos certos e errados de outro
livro pode surtir efeito no estilo da história que se pretende contar.
Em terceiro lugar, um ponto em que a escrita criativa pode auxiliar
a construção da verossimilhança interna de uma narrativa fantástica é
propiciar uma reflexão técnica sobre a própria história. Fazer com que
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ela não só tenha um início, um meio e um fim claramente delineados
(em uma relação de causa e efeito na qual cada ato gera repercussões e
consequências no mundo ficcional em que ele acontece), como igualmente possibilitar a resposta para a grande questão que se esconde
no interior de qualquer narrativa: qual é o conflito principal? Dessa
pergunta, tão enganosamente simples na sua complexidade, derivam
todas as outras: a história caminha em linha reta para a resolução do
conflito ou está andando em círculos? Os personagens estão adequadamente construídos com vistas ao conflito que precisam enfrentar?
O que é importante de destacar no cenário?
Um grave equívoco que acomete todas as narrativas contemporâneas – não somente as fantásticas – é imaginar que a paciência do
leitor aceita ser infinitamente testada com digressões, com falsos dilemas e coincidências que vitimam todo o trabalho na construção de
um universo ficcional crível. O leitor não é bobo, e sabe quando está
sendo iludido. Assim como o conflito principal pode se dividir em
inúmeros secundários e personagens que não ocupam um protagonismo visível, como acontece em “Game of Thrones”, de George R. R.
Martin, ele também pode ser uno e indivisível, com poucos personagens e com foco diretamente ligado à sua resolução sem a ocorrência
de tramas paralelas, como é o caso dos Contos maravilhosos, de Lord
Dunsany. Não significa que o conflito deve sempre oscilar entre esses
dois polos, mas, sim, que cada história precisa ter isso definido desde
o princípio para evitar uma dissipação cansativa do seu efeito. A escrita criativa permite a qualquer pessoa definir o conflito sobre o qual
a sua história orbitará: se acaso a intenção de um autor for delinear
o perfil dos personagens, o conflito se dará em torno de tais perso-
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nalidades; se o interesse for criar um mundo novo com histórias que
ocorrem no seu interior, o conflito será multifacetado, dividido em
inúmeros núcleos que se afastam ou se aproximam; se o desejo for desenvolver uma mitologia particular, o conflito remeterá a arquétipos
mitológicos com os quais o leitor acabará por dialogar sem perceber.
Ao contrário do receio recorrente no mundo literário de que a escrita criativa acaba por influir na imaginação dos escritores, ela constitui uma forma de auxiliar na construção de um texto eficiente por
meio da adoção de práticas e técnicas consagradas. A escrita criativa
é uma maneira de refletir sobre o texto, literário ou não, viabilizando
que ele chegue ao máximo da sua função comunicacional.
A literatura fantástica encontra-se em uma encruzilhada: pode
continuar sendo encarada como uma forma de entretenimento sem
maiores consequências, relegada a uma função secundária na História da Literatura nacional, com alguns escritores que escapam pontualmente da literatura dita “séria” para se aventurar nos campos do
fantástico. Por outro lado, a literatura fantástica pode alcançar o status de literatura “séria”, antecipando tendências futuras e permitindo
que o leitor a utilize como porta de entrada para a busca de outras
obras, formando um público leitor mais consistente e amplo. Para
realizar essa transição, a adoção de técnicas literárias estudadas pelo
novo campo da escrita criativa pode representar uma grande diferença, permitindo que as obras de cunho fantástico alcancem uma maior
qualidade que se refletirá não só em uma maior aceitação da mídia e
da crítica literária, mas consolidando um novo caminho literário que
atenderá ao interesse crescente dos novos leitores, propiciando-lhes
voos imaginativos cada vez melhores.
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LEITURA DE PROSA E POESIA:
ALIMENTANDO A ESCRITA CRIATIVA
IGOR GADIOLI

Quando lhe perguntaram se
sempre quisera ser escritora,
Toni Morrison respondeu:
“queria ser leitora... Só escrevi
o primeiro livro porque pensei que ele ainda não existia.”
Charles Kiefer, Manual de escrita

c

omeço meus encontros de escrita criativa na universidade declamando alguma poesia que tenha me rondado nos últimos
livros ou aulas. Iniciei essa prática quase por acidente, por impulso;
mas, com o passar do tempo, fui sentindo que ela dava uma singularidade às nossas reuniões. Enfim, adotei o hábito até para as aulas de
língua portuguesa, e agora a poesia tem lugar certo no início de tudo
o que faço com meus alunos. Declamar um poema agradável aos ouvidos a cada encontro é um capricho sem custos. E de quebra, ainda
fomenta o espírito criativo dos alunos. É que enquanto leio em voz
alta algum Pessoa, Drummond ou Maiakovski, estabeleço um acordo
silencioso com meu grupo: dali em diante, só pensaremos “em poesia
e prosa”, como diria (escreveria) uma de minhas alunas.
Charles Kiefer haveria de concordar com essa prática. Em seu Manual de escrita (2011, p.10), ele orienta que façamos “uma dieta regu-

149

lar de poesia”. Citando Ray Bradbury, convida ao contato com poemas
todos os dias da vida, pois assim poderíamos explorar ideias para a
prosa que está em estado de latência nos versos. Em qualquer curso
que eu ministre, ao menos essa dieta todo mundo adota. E o paladar
varia em origem e estilo. As poesias lidas em sala são, acima de qualquer coisa, saboreadas pelos alunos; às vezes nos limitamos ao deleite dos textos, às vezes esmiuçamos os recursos que levaram àquela
composição agradável ou inquietante. Acima de qualquer técnica que
eu pudesse abordar na prática da escrita criativa, é especialmente a
prática da própria leitura que vai polir o tino para as futuras autorias:

Bons escritores são leitores ávidos. Assimilaram um grande inventário de palavras, expressões idiomáticas, construções, tropos e truques retóricos e, com eles, a sensibilidade para o modo como se combinam ou se repelem. Essa é a ardilosa “sensibilidade” de um escritor
hábil – o tácito sentido de estilo que os manuais de estilo honestos
[...] admitem ser impossível ensinar explicitamente. [...] O ponto de
partida para alguém se tornar um bom escritor é ser um bom leitor.
Os escritores adquirem sua técnica identificando, saboreando e aplicando engenharia reversa em exemplos de boa prosa. [...] saborear
boa prosa não é apenas uma maneira mais efetiva de desenvolver
uma sensibilidade de escritor do que obedecendo a comandos; é
também uma maneira mais atraente. (PINKER, 2015, p.23)

É a avidez pela leitura, portanto, o fundamental para a qualidade
da escrita criativa, uma vez que cultiva o “tácito sentido de estilo” a
que Pinker se refere. Creio que, para alcançar excelência em algo – e
a criação literária não é exceção – , é necessário ao menos uma certa
obsessão com a prática; nesse caso, primeiramente com a prática da
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leitura. Para entender a rotina da leitura de quem adquire esse senso
apurado de escrita, preciso entender melhor a dinâmica da leitura
em si. Alberto Mussa sugere o espírito do leitor de literatura em seu
primeiro mandamento do “decálogo do leitor”. Sua diretriz é radical:
Nunca leia por hábito: um livro não é uma escova de dentes. Leia por
vício, leia por dependência química. A literatura é a possibilidade
de viver vidas múltiplas, em algumas horas. E tem até finalidades
práticas: amplia a compreensão do mundo, permite a aquisição de
conhecimentos objetivos, aprimora a capacidade de expressão, reduz
os batimentos cardíacos, diminui a ansiedade, aumenta a libido. Mas
é essencialmente lúdica, é essencialmente inútil, como devem ser as
coisas que nos dão prazer. (MUSSA apud KIEFER, 2011, p.4)

Para além de uma prosaica escova de dentes, o bom livro de literatura vai bem mais a fundo. Desce goela abaixo como o entorpecente socialmente aceitável que é. De acordo com Gonçalo M. Tavares,
cada bom livro seria uma porção de clareza servida em folhas de papel e pronta para consumo imediato:

Após passarmos uma hora lendo um bom livro [...] temos a clara
sensação de nos tornarmos mais lúcidos. E nós não podemos desprezar esses 100 gramas de lucidez. De fato, é interessante pensar na
possibilidade de absorvermos 100 gramas a cada livro que vamos
lendo, até completarmos nosso peso ideal em lucidez. (TAVARES,
2009, p.177)

Apesar da refeição acima, ainda não me dou por satisfeito. Qual
seria, então, o “nosso peso ideal em lucidez” para se produzir boa
prosa ou poesia? Como cultivar e encontrar o senso tácito de estilo
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em meio a muitas leituras? Entre a experiência inebriante de Mussa e
a iluminação de Tavares, de onde saem as produções inebriantes, iluminadas, lúcidas e viciantes do contista ou romancista excepcional?
Antes de conceber essa habilidade em meio a intermináveis obras
honoráveis (há quem diga que o ideal é se ler três romances por semana, ainda que muito bem escolhidos), valho-me de uma ressalva
de Schopenhauer aos que se atiram sem reservas ao prazer e tarefa
da leitura:

Quando lemos, outra pessoa pensa por nós. Apenas repetimos seu
processo mental, do mesmo modo que um estudante, ao aprender a
escrever, refaz com a pena os traços que seu professor fizera a lápis.
Quando lemos, somos dispensados em grande parte do trabalho de
pensar. É por isso que sentimos um alívio ao passarmos da ocupação
com nossos próprios pensamentos para a leitura. [...] quem lê muito
e quase o dia todo, mas nos intervalos passa o tempo sem pensar
nada, perde gradativamente a capacidade de pensar por si mesmo
– como alguém que, de tanto cavalgar, acabasse desaprendendo a andar. Mas é este o caso de muitos eruditos: leram até ficarem burros.
(SCHOPENHAUER, 2005, p.126-127)

Ainda que um alerta inusitado, essa provocação de Schopenhauer
chama atenção, mas não parece contar a história completa. Ao defender sua tese, mais tem filósofos em mente do que autores de outra
natureza. Ao menos no campo da narrativa e da literatura em geral,
sabemos que fica a cargo do leitor parte daquilo que é apresentado:
a descrição do espaço e o perfil de personagens, por exemplo, são
elementos criados em parceria com o leitor para alcançar o status de
imagens plenamente estabelecidas, o que inclusive justifica muitas
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frustrações com adaptações de obras para o cinema. Cada leitor tem
a priori uma concepção própria da aparência de cenários e personagens.
Feita essa breve ressalva, outra pergunta que já me acompanha
de olhos atentos há alguns parágrafos agora surge, inevitável: como
o leitor/autor, afinal, cultiva e refina sua lucidez enquanto faz o que
todo escritor precisará fazer, isto é, alimentar-se da obra de muitos
outros? Ou seja, como cultivar e reter sua originalidade quando escreve?
Seria ingênuo demais pretender uma resposta definitiva para essa
pergunta. A experiência da criação literária é subjetiva, múltipla e
caótica. E a relação entre a leitura e a criação não é mais simples que
isso; entretanto, aponto duas ferramentas que parecem ajudar nesse
processo: reconhecer os próprios questionamentos diante daquilo
que se lê e reconhecer suas inclinações perante os variados estilos dos
autores. Em outras palavras, questionar o texto como leitor e questionar-se como alguém que se pretende autor, também; é isso que dois
escritores a seguir relatam experimentar. Comecemos com os questionamentos, as inquietações: Gonçalo M. Tavares fala desse estado
de espírito durante suas leituras, o que se reflete em suas produções:

Em termos de literatura, eu gosto muito de A montanha mágica;
acho que é um livro que todos devíamos ler, um livro muito importante e que está totalmente acabado. Esse livro não me faz escrever.
Normalmente, os livros que me fazem escrever são as obras desequilibradas, são as coisas que não entendo. A mesma coisa eu sinto na
filosofia. O Michel Foucault, eu leio e percebo tudo, não há nenhuma
frase que eu não entenda. Já na obra de Deleuze há uma quantidade
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de frases que não entendo. Mas não há comparação no impacto da
obra deles sobre a minha escrita. O Deleuze já me fez escrever muito
mais, porque há coisas que não entendo e isso me faz movimentar,
como se fosse uma resposta, uma tentativa de tentar compreender. A
arte contemporânea tem essa parte interessante, ela nos coloca problemas, nos tira do lugar contemplativo. (TAVARES, 2009, p.191)

Tavares distingue acima entre a obra que o deleita e aquela que,
além disso, também o incita a produzir, que o faz pensar por si só. O
que o leva a pensar é justamente aquilo que ele não compreende; o
caso varia, mas qualquer leitor deverá encontrar sua fonte de inquietação, seu gatilho para produção. E enquanto se atenta ao estilo de
escrita de seu autor em mãos, o leitor pode reconhecer também que
não escreve como aquele/a que o intriga ou o inspira naquelas páginas. Carola Saavedra se encontra como autora, ou seja, identifica seu
estilo, ironicamente, quando constata que não tem o desempenho
daqueles que lê:

Eu acho que a minha voz literária surge a partir da falta. [...] encontramos a nossa voz – ou o nosso formato – a partir daquilo que nós
não temos. [...] A Clarice [Lispector] atingiu uma espécie de perfeição; ela é uma ilha inatingível. Eu custei a perceber isso. Assim
que parei de procurar aquele ideal, assim que comecei a trabalhar a
partir da minha falta, assim que me dei conta da minha imperfeição,
eu comecei a encontrar as melhores ideias, eu comecei a encontrar a
minha voz. (SAAVEDRA, 2009, p.172)

Assim, através de lentas etapas, com a paciência de uma árvore,
leitores e leitoras atravessam esses processos (e, provavelmente, nunca os superam) para enfim publicar uma primeira obra substancial.
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Tavares relata como essa nutrição se deu em sua trajetória, dessa vez
com uma analogia da época em que acompanhava o pai em canteiros
de obra:

Com 5 anos, havia uma coisa que me intrigava: eu não compreendia
por que o primeiro passo da obra era abrir um buraco. Eu olhava
para aquilo e não entendia: se era para construir algo para cima, por
que era preciso fazer um buraco no sentido contrário? Depois, a certa altura, via todos aqueles ferros sendo postos lá no fundo, constituindo aquelas fundações. Ainda era preciso esperar alguns meses
[...] até começar a ver a casa subir. [...]. Eu publiquei meu primeiro
livro aos 31 anos de idade. Antes disso, fiquei cavando buracos. Lia e
escrevia muito, mas achava que 30 anos era uma idade sensata para
publicar, um tempo suficiente para constituir boas fundações. As
fundações são importantes para não nos abalarmos nas primeiras
ventanias. (TAVARES, 2014, p.181)

Essa “fundação” formada por narrativas cativantes, poemas memoráveis e outras obras marcantes vão tomando forma, e a maturidade na leitura o leva a diferentes momentos enquanto leitor. De
acordo com Kiefer (2010), por exemplo, há um momento na vida de
escritor em que se deve ler apenas aquilo que lhe interessa; não se ater
ao cânone, encontrar aquilo que lhe agrade e ler abundantemente.
Alguns autores podem escolher suas leituras de outras formas, seja
via uma temática que os atrai momentaneamente, seja por uma sensação que buscam experimentar. A escritora mineira Maria Esther
Maciel afirma que lê Thomas Bernhard quando quer ser virada pelo
avesso; já quando quer uma experiência visceral, lê Clarice Lispector.
Dentro dessa experiência estética diversa que é o contato com o texto
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literário, vivida ao sabor de interesses e necessidades e tecnicamente
“perfeitos”, os clássicos sempre terão seu lugar ao sol, e o contato com
eles põe nossa leitura e escrita em perspectiva:

Em todos os campos, os filhos ultrapassam os pais, mas não na arte.
[...] Penso, por exemplo, em nossa pobreza metafórica e recordo-me
de Homero descrevendo a cólera nos olhos de Aquiles, após a morte
de Pátroclo, como a “porta de um forno entreaberta”. Ou, então, ao
pintar, com uma única e definitiva imagem, a largueza, a profundidade, a fidelidade e a intensidade de Penélope, ao dizê-la com “olhos
de cadela”. [...] A arte não evolui. Por isso, conhecer profundamente
a tradição literária é absolutamente necessário a qualquer escritor,
sob pena de se passar pelo ridículo de se reinventar a roda. (KIEFER,
2010, p.45-46)

Kiefer faz um alerta quanto à preparação para a escrita criativa,
construída gradualmente na prática da leitura: conheça os clássicos.
Mas o caminho não para por aí, afinal a contemplação do belo vai
do nobre ao banal, do clássico ao contemporâneo; e, assim, a autoria na escrita criativa vai se nutrindo por meio da percepção de um
problema, de questionamentos pela descoberta do próprio estilo e
pela possibilidade de, no fim das contas, apropriar-se organicamente de recursos estilísticos e ousar escrever com a própria voz. Eis que
surge, então, a porção propriamente “criativa” dessa escrita criativa
de que tanto tratamos. Tal como escreveu Schopenhauer (2005, p.
22) ao se referir à apropriação daquilo que se lê e da consequente
originalidade na escrita, “não é possível alimentar os outros com
restos não digeridos, mas só com o leite que se formou a partir do
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próprio sangue”. Eis o autêntico alimento escrito do futuro autor e
do futuro texto.
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SERÁ PORTO ALEGRE UMA FESTA?
LUÍS ROBERTO AMABILE
Do título
“Um escritor, não importa o quanto seja talentoso e disciplinado, não consegue amadurecer sem uma atmosfera que estimule a sua
imaginação”,28 escreve Kirk Curnutt (2000, p. 5) num estudo sobre
Ernest Hemingway. No caso deste, essa atmosfera foi proporcionada
pela Paris da década de 1920. Como observa John Gardner (1999, p.
77), Hemingway disse certa vez que a melhor maneira para se tornar escritor é se isolar e escrever,29 mas a maneira que ele encontrou para fazer isso foi rumando a Paris, onde muitos dos melhores
escritores de língua inglesa estavam, onde ele podia estudar com o
“maior teórico do período” (Ezra Pound) e com uma das escritoras
mais judiciosas e perspicazes (Gertrude Stein). Na capital francesa,
Hemingway entrou em intenso contato com a vanguarda de seu tempo (os modernistas), integrando-se também a uma comunidade que
norteava a vida em função da arte. Segundo a definição de Malcolm
Bradbury, Paris mostrou-se “a supercidade do modernismo”,30 conNo matter how skilled or disciplined, a writer cannot mature without surroundings that invigorate the imagination (Tradução livre minha).
29
Acredito que Gardner se refira a um artigo jornalístico de Hemingway, escrito
quando ele morava em Paris e publicado no Toronto Star em 25 de março de
1922. No Brasil, o artigo consta na antologia Tempo de viver:“Gastam a energia
que um artista usa no seu trabalho criador, limitando-se a falar incessantemente
sobre o que vão fazer e a condenar o trabalho de todos os artistas que já ganharam
alguma notoriedade. Falando sobre arte, essa gente obtém a mesma satisfação que
o verdadeiro artista obtém no seu trabalho.” (HEMINGWAY, 1969, p. 36)
30
Ver também como relata o historiador e jornalista William Wiser em Os anos
loucos – Paris na década de 20. A capital francesa atraía os principais escritores,
pintores, músicos e bailarinos, muitos dos quais exilados da Rússia comunista e
28
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centrando um caldo cultural e artístico que incluía toda uma geração
de jovens escritores estadunidenses com veia experimentalista. Não
à toa, costuma-se dizer que seus primeiros anos na França equivaleram ao curso universitário que Hemingway nunca frequentou, pois
ali amoldou sua formação, transformando-se, em quatro anos (19221925), no autor de uma prosa considerada revolucionária.
Essa época foi eternizada por Hemingway em Paris é uma festa,
um livro de “memórias ficcionais”31 que recupera a exuberância dos
“Roaring Twenties”, assim como atesta o valor desse período formativo na carreira do escritor. Para Hemingway, “não há cidade que
ofereça melhores condições a quem pretende escrever”. Daí, como
se supõe, vem a pergunta-título deste artigo: Será Porto Alegre uma
festa?

Regras específicas
Reconheça-se: a comparação parece descabida. Na verdade, é
impossível que hoje (e talvez em qualquer época) exista um lugar
equivalente, em termos de efervescência artística, àquela Paris das
primeiras décadas do século passado. A cidade era então o centro
intelectual do mundo, o coração do florescente modernismo. Resumindo: em nenhum outro local, um aspirante a escritor encontraria
uma atmosfera mais estimulante.
dos EUA sob a lei seca, o que originou um período único da história da cidade.
31
Prefiro usar “memórias ficcionais” com base na constatação do crítico e biógrafo
Carlos Baker sobre Paris é uma festa: o que Hemingway disse ter acontecido
provavelmente aconteceu, embora nem sempre como ele contou.
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Impossível também não dizer que, ao contrário do que ocorria
na capital francesa, o sistema literário gaúcho se configura, no mais
das vezes, como não muito acessível a forasteiros. Numa tese que esmiúça esse sistema, Milton Colonetti (2014, p. 7) estabelece que “os
autores não brotam espontaneamente de suas obras. Eles precisam
ser construídos, fabricados de acordo com regras específicas”.
A questão recai sobre essas “regras específicas”.
Os que se aventuram a tentar a sorte em Porto Alegre logo descobrem que não se trata apenas de sorte. Nem de esforço ou competência, ao menos esforço ou competência puramente literários.
Como até certo ponto é normal, os escritores locais têm privilégio.
Quiçá esse privilégio esteja alicerçado menos no estado de nascimento do escritor e mais no que isso implica: quanto mais tempo se
vive num lugar, maior a chance de estabelecer uma rede de contatos.
E isso importa. Os contatos, as boas relações com os “gatekeepers”
do mercado editorial, dos eventos literários, do jornalismo cultural. Retomando Milton Colonetti (2014, p. 9) e sua investigação da
instância editorial, em especial no Rio Grande do Sul: “A sorte de
uma carreira literária não depende exclusivamente das capacidades
produtivas de um autor, ou sequer do suposto valor objetivo de sua
produção.”
Ainda assim, quando se fala de cidades brasileiras que oferecem
“melhores condições a quem pretende escrever”, Porto Alegre merece destaque. Pois, no que diz respeito à criação literária, há alguma
coisa acontecendo na capital gaúcha. Essa alguma coisa é a Escrita
Criativa.
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Os escritores estão chegando!
Tudo começou na PUCRS, com Luiz Antonio de Assis Brasil. A
universidade cultiva escritores desde 1985, quando Assis Brasil começou a ministrar sua Oficina de Criação Literária em nível de extensão. Os escritores costumavam chegar como semente e encontravam – e ainda encontram – um chão fértil para germinarem. A hoje
quase mítica oficina não só continua como rendeu prósperos frutos:
em 2006, um mestrado em Escrita Criativa, com três vagas na Área de
Concentração em Teoria da Literatura; em 2012, a PUCRS tornou-se
a primeira universidade brasileira a instaurar a Escrita Criativa como
uma Área de Concentração dentro do Programa de Pós-Graduação
em Letras, com opções de mestrado e doutorado, no mesmo patamar
da Linguística e da Teoria da Literatura. Em 2016, a Escrita Criativa
tornou-se também um Curso Superior de Tecnologia, em nível de
graduação. A outra principal universidade gaúcha, a UFRGS, também se abriu à Escrita Criativa, em 2013, com a criação de uma Linha
de Pesquisa (ao passo que na PUC é uma Área de Concentração).32
Trata-se de uma pequena (ou nem tão pequena) revolução na vida
acadêmica brasileira. Como aponta o escritor e aluno de mestrado
em Escrita Criativa Marcos Vinicius Almeida:33
A UFRGS disponibiliza algumas vagas de mestrado e doutorado em Escrita
Criativa, a depender do orientador. Além das universidades gaúchas, outras instituições de ensino brasileiras enxergaram o potencial da Escrita Criativa. Desde
2010, o Departamento de Letras da PUC-Rio oferece a habilitação de Formação de
Escritor. A Unicamp e a Universidade Federal de Viçosa mantêm ou mantiveram
cursos de extensão na área. Em São Paulo, o Instituto Vera Cruz e a Faap contam
com especializações na área.
33
Marcos Vinicius Almeida é ele próprio um desbravador: em 2016, tornou-se o
primeiro mestrando a desenvolver um projeto de escrita de um romance dentro
do Programa de Pós-Graduação em Letras da PUC-SP, e com financiamento da
32
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Ninguém questiona um pintor que vá fazer um curso de artes plásticas, estudar teoria e história da arte, ou um dançarino que faça um
curso de dança, como também ninguém questiona um cineasta que
estude cinema, um fotógrafo que se empenhe em aprender técnicas
de fotografia, ou mesmo um ator que ingresse numa oficina de teatro. Parece natural a esses sujeitos que sua arte pressuponha o domínio de um mínimo repertório técnico-teórico, uma compreensão
da tradição onde se pretende atuar. Na literatura, a coisa parece ser
diferente.34

Sim, a coisa ainda é diferente em literatura, mas está mudando. Os
escritores estão chegando! Estão se incorporando à academia. Estão
se adaptando, mas também fazendo a academia se adaptar. Evoluir.
Pois é uma evolução que a criação literária seja levada a sério. Que
seja estudada e discutida em profundidade por quem a pratica. E não
só. Que seja influenciada e influencie os estudos em teoria. Sobretudo, que seja estimulada.
Os escritores estão chegando! E essa revolução também combate
uma falha apontada por Raimundo Carrero ao apresentar seu “guia
para a arte escrever” Os segredos da ficção:
Percebi então que, diante da falha da escola brasileira no que diz respeito à criação, as pessoas acreditavam demais em talento e inspiração. E que – o que é mais grave – muitas delas foram sufocadas nas
salas de aula, absolutamente bloqueadas. Estavam travadas. Precisava desmanchar o mito de que só algumas pessoas têm capacidade
para a invenção. (CARRERO, 2005, p. 17)
FAPESP.
34
Disponível em: https://medium.com/@mva/estudar-teoria-ajuda-a-escrever-fic%C3%A7%C3%A3o-5a99b25a2bab
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Entre outras coisas,35 a Escrita Criativa mitiga o problema apontado por Raimundo Carrero. Chama atenção para o que deveria ser
uma constatação óbvia: a existência de uma técnica da literatura e a
necessidade de um aprendizado dessa técnica. Desautoriza 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 e incorporando desde cedo um cabedal
de conhecimentos, podem se tornar autores de livros.
Sob esse ponto de vista, pelo advento da Escrita Criativa, ousemos
afirmar que talvez Porto Alegre possa ser considerada uma espécie de
festa. Para escritores ou aspirantes a escritores. Pois o mestrado e o
doutorado em Escrita Criativa agregam pessoas interessadas na prática
literária. Ainda é embrionário, ainda se convive com problemas e preconceitos. Mas há um grupo que produz e discute criação literária.36
Na opinião de alguns dos mais célebres professores de Escrita Criativa, a integração do aluno a um grupo de aficionados com
o qual ele se identifica equivale, em importância, aos estudos para
conquistar o domínio técnico do ofício de escrever. De acordo com
Assis Brasil (2008, p. 73), as duas coisas estão interligadas: uma vez
engajado numa oficina, o aluno se obriga a uma produção constante
e sistematizada, já que conta com os oficineiros e o ministrante para
avaliar seus textos.
Uma visão que guarda semelhanças com a de Francine Prose, para
quem “a turma adequada pode formar a base de uma comunidade
Escrevi um artigo sobre o que seriam essas “outras coisas”. Está disponível em:
http://seer.uniritter.edu.br/index.php/cenarios/article/viewFile/862/545
36
Outro fator importante: por exemplo, esse mestrado dá algumas bolsas. Ou seja,
o escritor vai ganhar para estudar e escrever.
35
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que o ajudará (o escritor aprendiz) e o sustentará”. Tal afirmação de
Prose se ancora não só na experiência como professora, mas também
em suas lembranças da época de aluna:
Ao mesmo tempo, meus colegas proporcionavam-me meu primeiro
público real. Nessa pré-história, antes que a massificação da fotocópia permitisse aos alunos distribuir manuscritos previamente, líamos nosso trabalho em voz alta. Naquele ano, eu estava começando
o que viria a ser meu primeiro romance. E o que fez uma importante
diferença para mim foi a atenção que sentia na sala enquanto os outros ouviam. Fui estimulada pela ânsia que tinham de ouvir mais.
(PROSE, 2007, p. 14)

John Gardner dá ainda mais ênfase à importância do grupo
numa pós-graduação em Escrita Criativa. “Nunca será demais enfatizar o quanto, após a empolgação das primeiras tentativas, precisa
de apoio psicológico” (Gardner, 1999, p. 76), afirma em On Becoming a Novelist, um compêndio sobre a realidade estadunidense,
mas com certas reflexões que podem ser adaptadas ao cenário brasileiro. Segundo as observações de Gardner, tecidas ao longo de décadas ministrando seminários de Escrita Criativa, num determinado
estágio do aperfeiçoamento de sua escrita, participar de um grupo
que leva a sério o assunto faz com que o jovem escritor se sinta menos desencaixado na sociedade do que poderia se sentir em outra
situação. Um grupo de escritores, como todo grupo, se compõe de
pessoas mais ou menos brilhantes, e, durante a convivência, surgem
discordâncias e são alimentadas algumas rivalidades. Ainda assim,
para Gardner, não resta dúvida de que vale a pena. Compartilhar
seus trabalhos com outros, fazer e ouvir comentários, discutir inten-
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samente literatura, tudo isso é positivo e pode abreviar o processo
de aprendizagem:

Mesmo que você não concorde com a maioria do que está sendo
dito, pode experimentar a sensação de que nenhum outro tema é tão
importante. Falar sobre criação literária, mesmo numa comunidade
medíocre de escritores, é entusiasmante. Faz com que você esqueça
que pelos seus próprios parâmetros, e não importa quais eles sejam,
você talvez não seja tão bom ainda. Enche você com uma energia
nervosa que o faz querer sair mais cedo da balada e ir para casa escrever.37 (GARDNER, 1999, p. 77) (Tradução livre minha)

O que Gardner relata, e que vai ao encontro dos depoimentos de
Assis Brasil e Francine Prose, pode ser creditado a uma “atmosfera
de exceção” alimentada pela Escrita Criativa, seja no Brasil, seja nos
Estados Unidos, e certamente também na Inglaterra, na Espanha, na
França, na Colômbia, na Argentina, para citar alguns países cujos
sistemas acadêmicos vêm se abrindo ao advento da Escrita Criativa.
E, fazendo um esforço imaginativo – afinal, não é essa nossa função
como escritores? –, talvez possamos traçar um paralelo com as ideias
de Antonio Candido sobre como um meio social estimulante proporciona a fomentação e a propagação de obras literárias.

37
Even if you don’t agree with most of what is said, you come to take for granted
that no other talk is quite so important. Talk about writing, even in a mediocre
community of writers, is exciting. It makes you forget that by your own standards,
whatever they may be, you’re not very good yet. It fills you with nervous energy,
makes you want to leave the party and go home and write.
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Uma reunião original

Num de seus ensaios mais conhecidos – “A Literatura na Evolução de uma Comunidade” –, Candido fala de como, em meados do
século XIX, na então provinciana cidade de São Paulo, a criação da
Faculdade de Direito (1827) fomentou a literatura. Pois, justamente, a faculdade envolveu o estudante numa “atmosfera de exceção”
(CANDIDO, 2006, 159).
Vindos de todas as partes do país, os estudantes compuseram um grupo diferenciado na paisagem da cidade, promovendo
“uma reunião original, vivendo louca, caprichosa e interessante”
(Candido, 2006, p. 159). No que tange à literatura, tratava-se de
um grupo “complexo e multifuncional” (Candido, 2006, p. 160).
As repúblicas estudantis não eram só lugares de moradia e pândega, mas também de intensa atividade intelectual. Os estudantes
liam muito e de tudo, fundavam associações e revistas. E também
produziam literatura, tendo – fator essencial e raro mesmo nos
dias atuais – público garantido.
A experiência da Escrita Criativa em Porto Alegre mostra que
está ocorrendo algo semelhante. Temos o famoso tripé de Antonio
Candido, escritor-obra-leitor, dentro da universidade. Um sistema
de intercâmbio literário movido pela motivadora sensação de pertencimento. Uma atmosfera que estimula a imaginação e o amadurecimento do escritor. Uma ambientação excepcional, “uma reunião
original, vivendo louca, caprichosa e interessante”. Então, por esse
viés, não será mesmo Porto Alegre uma festa?
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AS HISTÓRIAS QUE (NÃO) NOS CONTAM
MARÍA ELENA MORÁN ATENCIO

e

m O herói de mil faces, o exaustivo estudo sobre os mitos mundiais do Herói publicado em 1949, Joseph Campbell defende
que todas as narrativas são, basicamente, a mesma história, contada
e recontada infinitas vezes, em infinitas variações, e que todas, conscientemente ou não, seguem os antigos padrões do mito e podem ser
entendidas dentro da estrutura que ele batizou como “A Jornada do
Herói”.
A ideia desse “monomito” como um padrão narrativo subjacente
a toda e qualquer história que jamais se contou, popularizou-se a
níveis planetários e ganhou status de bíblia nos estúdios hollywoodianos depois que Christopher Vogler o retomou em seu best-seller
A jornada do escritor: estruturas míticas para escritores.
O pensamento de Campbell parte das ideias do psicólogo suíço
Carl G. Jung em suas teorias sobre os arquétipos e o inconsciente
coletivo da humanidade. Para Jung, os arquétipos atuam como “padrões de comportamento instintivo” e guiam a experiência humana,
são uma fonte de símbolos psíquicos, da qual tiramos uma predisposição para reagir, agir e interagir de determinada forma. Assim, nas
histórias que a humanidade conta desde suas origens, os arquétipos
vão se repetindo ininterruptamente.
Amplamente estudada e difundida desde sua aparição, a jornada
do Herói parece irrefutável de tão maleável.
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In absentia
Uma das principais críticas ao modelo é sua falta de representatividade no que diz respeito à jornada das personagens femininas.
A Jornada do Herói é por vezes criticada por ser uma teoria masculina, engendrada pelos homens para impor seu domínio, e com pouca
relevância em relação à jornada singular e bem diferente do sexo
feminino. Pode haver algum viés masculino embutido na descrição
do ciclo do Herói, já que muitos de seus teóricos eram homens, e
admito abertamente: sou um homem e não consigo ver o mundo
senão pelo filtro do meu gênero. Ainda assim, tentei levar em conta
e explorar as maneiras em que a jornada da mulher difere da dos
homens. Acredito que grande parte da jornada é igual para todos
os seres humanos, visto que compartilhamos as mesmas realidades:
nascimento, crescimento e declínio. Contudo, evidentemente, quando se trata de uma mulher, isso impõe ciclos, ritmos, pressões e necessidades distintas. (VOGLER, 2006, p. 20)

Parece uma postura bastante sensata, o leitor concordará comigo.
Porém, esse mesmo autor deixa claro o machismo embutido em seu
raciocínio quando, mais adiante, explica: “A necessidade masculina
de sair e vencer obstáculos, realizar, conquistar e possuir pode ser
substituída na jornada da mulher pelo empenho em preservar a família e a espécie, fazer um lar, dedicar-se às emoções, chegar a um
acordo ou cultivar a beleza.” (VOGLER, 2006, p. 16)
Não parece essa frase uma outra maneira de dizer que a jornada
da mulher é ser “bela, recatada e ‘do lar’”, como foi descrita Marcela
Temer, no perfil publicado pela revista Veja? Hoje, em pleno século
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XXI, uma jornalista escolheu apresentar a primeira-dama ressaltando nela as virtudes femininas que parecem extraídas de textos como
La Perfecta Casada (1584), do fray Luis de León, ou La Instrucción
de la Mujer Cristiana (1528), de Juan Luis Vives, hoje tão carentes de
sentido, por um lado, e ainda tão infeliz e assustadoramente vigentes
nas nossas sociedades,38 por outro.
Mas, se a história das mulheres evolui, como é possível que os
modelos para contar nossas histórias não evoluam junto? Como
é possível que, como diria De Oliveira (1991, p. 12), continuemos
numa linguagem e num pensamento que nos pensa e nos descreve in
absentia? Nesse sentido, Maureen Murdock, autora de The Heroine’s
Journey (1990, p. 56) defende: “Uma parte tão grande da verdade da
mulher tem sido obscurecida pelos mitos patriarcais, que novas formas, novos estilos e novas linguagens devem ser desenvolvidos pelas
mulheres para expressar seu conhecimento.”39
Nas histórias fundacionais da nossa civilização ocidental e patriarcal, a divindade feminina foi apagada e relegada a papéis secundários
(Maria, por exemplo), quando não vilanizada (o que dizer de Eva, de
Lilith?). Sendo assim, é possível elaborar um modelo a partir desses
alicerces e esperar que ele seja único, porém maleável o suficiente
para ser abrangente? Não será que por trás desse «único» entendemos, na verdade, masculino? Não será essa «abrangência» uma iluLembremos que, de tempos em tempos, o texto ganha versões mais “modernas”, como esta adaptação de um texto de 1953, da espanhola e franquista Pilar
Primo de Rivera, que circula na internet: https://www.guioteca.com/amor/guia-de
-la-buena-esposa-de-1953-enfurece-a-mujeres-actuales-11-reglas-sorprendentes/
39
Tradução própria do original: “Because so much of women’s truth has been
obscured by patriarchal myths, new forms, new styles, and new languages must be
developed by women to express their knowledge.”
38
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são de consenso que no fundo significa que o outro deve mutilar-se
para que eu possa aceitá-lo?
Com a expansão do poderio das religiões judaico-cristãs, essencialmente patriarcais – em que não existe a imagem arquetípica da
mulher –, ficamos órfãs de modelos de heroísmo feminino. MarieLouise Von Franz, em O feminino nos contos de fadas (1995, p. 16),
explica as consequências dessa orfandade:
A mulher fica incerta quanto à sua própria essência: não sabe nem o
que é, nem o que poderia ser. Só lhe restam duas soluções: regredir
a um modelo de comportamento instintivo e agarrar-se a ele para
resistir às pressões que sofre por parte da civilização, (...) ou identificar-se inteiramente com ele, tentando construir uma imagem masculina de si mesma para compensar a incerteza que sente interiormente quanto à sua natureza. É assim que encontramos “a esposa
devotada”, “a perfeita dona de casa” e “a mãe que sacrifica tudo pelos
filhos”, o que é bastante meritório se a mulher não tiver perdido aí
toda sua personalidade e não fizer com que seus familiares paguem
as frustrações sofridas para realizar tais proezas. Ou, inversamente,
tentará assemelhar-se aos homens, pondo tudo de si em sua carreira,
em sua ambição, etc., para isso sacrificando toda vida sentimental e
individual. (VON FRANZ, 1995. p. 16)

Murdock chega à mesma conclusão quando diz: “As mulheres
emularam a jornada heroica masculina porque não havia outras imagens para emular; uma mulher era ‘bem-sucedida’ na cultura orientada para o masculino ou dominada e dependente como fêmea.”40
(1990, p. 10)
Tradução própia do original: “Women emulated the male heroic journey because there were no other images to emulate; a woman was either ‘successful’ in the
male-oriented culture or dominated and dependent as a female.”
40
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Aceitamos o suposto caráter unissex e universal da proposta de
Vogler como parte da inércia que nos permitimos, na ilusão de uma
igualdade que, como é apresentada, é mutilante, porque consiste na
masculinização da mulher sem que aconteça a feminização do homem.
Mas, então, qual seria a jornada que essa Heroína desprovida de
modelos femininos poderia executar? Embora a resposta ainda esteja
em construção e a produção teórica a respeito ainda não tenha uma
voz capaz de competir, em termos de popularidade, com o best-seller
de Vogler, existem duas autoras que chamam minha atenção pelo
olhar tão diverso e, ao mesmo tempo, tão complementar com que
discutem a jornada arquetípica da mulher.

Maureen Murdock e The Heroine’s Journey
Quando se quer fazer um livro contestatório como o que Murdock tinha em mente, é impensável não começar por estudar a fundo
aqueles autores canônicos no assunto que estivermos tratando. Por
isso, quando a escritora estava trabalhando em seu livro, uma das
primeiras coisas que fez foi entrevistar Joseph Campbell, interessada
em conhecer seu ponto de vista.

Eu me surpreendi quando ele respondeu que as mulheres não precisavam fazer a jornada. “Em toda a tradição mitológica, a mulher está
lá. Tudo que ela precisa fazer é perceber que ela é o lugar a que as
pessoas estão tentando chegar. Quando uma mulher percebe a maravilhosa personagem que ela é, não fica confusa com a noção de ser
pseudomacho.” Essa resposta me aturdiu; achei-a profundamente in-
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satisfatória. As mulheres que eu conheço e com as quais trabalho não
querem estar lá, naquele lugar a que as pessoas estão tentando chegar. Elas não querem encarnar Penélope, esperando pacientemente,
infinitamente, tecendo e desfazendo. Elas não querem ser servas da
cultura masculina dominante, prestando serviço aos deuses. Elas
não querem seguir o conselho do pregador fundamentalista e voltar
para casa. Elas precisam de um novo modelo que entenda quem é e
o que é uma mulher.41 (MURDOCK, 1990. p 2)

Com uma aproximação mais terapêutica, mas lançando mão de
uma riquíssima compilação que recupera os mais diversos e remotos
mitos com protagonismo feminino, Maureen Murdock publicou o
texto em 1990. Sua proposta é repensar a busca que a mulher empreende durante sua vida e oferecer um modelo capaz de entender
essa busca desde a experiência coletiva e individual que define o feminino. Embora não seja o objetivo principal da autora, tal modelo
pode ser usado para auxiliar na criação de personagens.
A trajetória da Heroína de Murdock começa com a busca 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
Tradução própria do original: “I was surprised when he responded that women
don’t need to make the journey. ‘In the whole mythological tradition the woman
is there. All she has to do is to realize that she’s the place that people are trying to
get to. When a woman realizes that her wonderful character is, she’s not going to
get messed up with the notion of being pseudo-male’. This answer stunned me; I
found it deeply unsatisfying. The women I know and work with do not want to be
there, the place that people are trying to get to. They do not want to embody Penelope, waiting patiently, endlessly weaving and unweaving. They do not want to
be handmaidens of the dominant male culture, giving service to the gods. They do
not want to follow the advice of fundamentalist preachers and return to the home.
They need a new model that understands who and what a woman is.”
41
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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 sucesso na cultura patriarcal,
por intermédio de aliados e mentores neste mundo (que funciona
em torno do fazer e negligencia 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 temporário,
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 aprovação masculina,
ela sacrifica sua essência. A Heroína sentirá a urgência de se reconectar com o poder feminino esquecido, o que acarretará todas as consequências que isso implica: “Quando uma mulher decide não seguir
mais as regras patriarcais, ela fica sem guias que lhe digam como agir
ou como sentir. Quando ela resiste a perpetuar formas arcaicas, a vida
vira empolgante — e aterrorizante.”42 (MURDOCK, 1990, p. 8)
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
Tradução própria do original: “When a woman decides not to play by patriarchal
rules anymore, she has no guidelines telling her how to act or how to feel. When
she no longer wants to perpetuates archaic forms, life becomes exciting — and
terrifying.”
42
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no controle e em paz consigo mesma, contribuir para a satisfação às
necessidades dos outros a seu redor.

Kim Hudson e The Virgin’s Promise
Nesse livro de 2009, a autora faz a seguinte provocação: Se o Herói representa apenas uma das faces do processo de individuação,43
será que é possível encaixar todas as histórias dentro da trajetória que
ele descreve? Podemos realmente assegurar que todos os arquétipos
coincidem na mesma estrutura? Hudson considera que não.
Em sua proposta alternativa, ela sugere que cada uma dessas fases
do ser (união consigo mesmo, união com o outro e união com o cosmos) é representada por arquétipos diferentes e pode gerar diferentes
trajetórias padrões. A partir da análise de obras literárias e cinematográficas, Hudson traça o percurso do arquétipo da Virgem, que seria
a contraparte feminina do Herói.
A Virgem começa sua história no Mundo Dependente, onde se
vê impelida a suprimir seu verdadeiro ser. No começo, ela tem medo
de ir contra a vontade da comunidade e realizar o próprio sonho; por
isso, paga o preço da conformidade, que é ser infeliz. Então surge
para ela a Oportunidade para brilhar, um momento que lhe perJung propôs que a função das histórias era nos guiar através das transformações
universais da vida, conhecidas como individuação, através do uso dos arquétipos
com seus personagens simbólicos e seus padrões de comportamento. O primeiro
desafio da vida é desenvolver uma relação consigo mesmo e assumir o poder individual (Virgem e Herói). O seguinte desafio é aprender a usar bem seu poder
e fazer parte de uma parceria com outra pessoa (Amante/Rei e a Mãe/Deusa). O
desafio final é se unir ao cosmos, se focar em dar e deixar ir e ver a beleza do significado de si próprio (Anciã e Mentor).
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mite revelar seu sonho, seu talento ou sua verdadeira natureza. Ela
reconhece seu sonho ao vestir-se para o papel, mesmo que seja temporalmente.
Uma vez que a Virgem vê seu desejo como uma realidade tangível, ela cria um Mundo Secreto no qual possa realizá-lo. Encorajada
por essa primeira experiência, a Virgem vai para trás e para a frente,
alimentando seu sonho no Mundo Secreto, enquanto o reprime no
Mundo Dependente. Eventualmente, ela não consegue se encaixar
no Mundo Dependente e é pega brilhando, o que faz com que seu
desejo fique a descoberto. Nessa crise, a Virgem tem um momento
de clareza e abandona o que a tem aprisionado até agora. Isso deixa
o reino em um caos e à espera de que ela volte à conduta adequada.
A Virgem vagueia no deserto, decidindo se vai se desvalorizar de
novo, para fazer as pessoas felizes, ou vai escolher viver seu sonho.
A Virgem decide seguir seu sonho e se apresenta ao mundo dependente tal como ela é: escolhe sua luz. Ela perde a proteção e isso tem
um resultado terrível, mas o reino se reorganiza para acomodar à
Virgem florescida, transformando-se num reino mais brilhante.
Se, com Murdock, temos a insatisfatória resposta de Campbell,
com Hudson, temos uma aparentemente boa reação de Vogler, que
acabou escrevendo o prólogo do livro e reconhecendo que a jornada
do Herói é deficiente na medida em que tem uma polarização para
o masculino. “O que eu encontrei nestas páginas foi uma reveladora
re-escrita da história universal humana desde a perspectiva feminina com uma linguagem e um pensamento que eu nunca teria considerado.” (Vogler, 2009 apud Hudson, 2009, p. XIII-XIV. Tradução
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própria44). E que, pelo jeito, continua sem considerar. As reedições
de A jornada do escritor posteriores à publicação de Hudson não incluem absolutamente nenhuma mudança de perspectiva no que diz
respeito às personagens femininas.
A heroicidade que nos pertence
Hudson reconhece o arquétipo do Herói/Heroína como sendo
de natureza masculina e defende que o arquétipo da Virgem é a sua
contraparte feminina — sendo que essa natureza é independente do
gênero. Ela, em seus exemplos, não se baseia no sexo da personagem
mas, sim, no polo ao qual ela se aproxima mais; se for o masculino,
será um Herói/Heroína, e se a tendência for para o feminino, será
uma Virgem/Príncipe. Nesse raciocínio, Hudson afirma, por exemplo, que Rocky, o popular lutador de boxe do cinema, é uma Virgem.
Pergunto-me se não vale a pena repensar o conceito de heroicidade, feminizá-lo como faz Murdock, em vez de dizer que ela é predominantemente masculina? A ideia não é tirar espaços ao feminino
mas, sim, recuperar aqueles dos quais foi banido.
É necessário redefinir herói e heroína em nossas vidas de hoje. A busca
heroica não é pelo poder, pela conquista e pela dominação; é uma busca
para trazer equilíbrio para nossas vidas por meio do matrimônio dos aspectos feminino e masculino de nossa natureza. A heroína moderna tem que
confrontar o medo de recuperar sua natureza feminina, seu poder pessoal,
sua habilidade de sentir, curar, criar, mudar estruturas sociais e moldar seu
futuro.45 (MURDOCK, 1990, p. 129).
Tradução própia do original: “What I found on these pages was an eye-opening
re-telling of the universal human story from the feminine perspective, with quite
different language and thinking that I had ever considered.”
45
Tradução própria do original: “It is necessary to redefine hero and heroine in
44
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Os próprios substantivos “Virgem” ou “Princesa”, mesmo que
tenham origens mitológicas e sejam os empregados por Jung, têm
um peso gigantesco com o que se espera de uma mulher. E, já que
estamos tentando reescrever a nossa história, o ideal seria, me parece, cuidar também das palavras com as quais nós, mulheres, nos
nomeamos. Descrever a trajetória feminina como a trajetória de uma
Virgem (uma mulher que ainda não conhece o prazer) é altamente
problemático e paradoxal.
Num extremo oposto a Murdock, Hudson foge de qualquer ideia
pela qual ela possa ser chamada de feminista. Pensando no mercado
hollywoodiano em que seu livro pretendia circular, é compreensível
que tivesse ressalvas. Sua reflexão, mesmo que caia no erro de Vogler
de homogeneizar as experiências feminina e masculina, ao obviar
séculos de apagamento e opressão, não deixa de oferecer caminhos
interessantes para pensar a mulher na ficção. No que diz respeito à
jornada em si, o trabalho de Hudson é libertador e de uma clareza
invejável.
Ambos os trabalhos surgem de uma sensação de insatisfação com
relação aos modelos existentes, todos de fonte masculina, nos quais
identificaram incompatibilidades e insuficiências relacionadas à trajetória das personagens femininas. Murdock baseia sua reflexão nas
mitologias e na psicologia jungiana, como Campbell; Hudson busca
oferecer uma contraparte a Vogler e, nesse sentido, ambos comparour lives today. The heroic quest is not about power over, about conquest and
domination; it is a quest to bring balance into our lives through the marriage of
both feminine and masculine aspects of our nature. The modern-day heroine has
to confront her fear about reclaiming her feminine nature; her personal power; her
ability to feel, heal, create, change social structures, and shape her future.”
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tilham a vocação manualística que levou A jornada do escritor à
categoria de livro fundamental para quem se dedica à escrita.

As histórias que nos contam
Se nos permitíssemos um exercício de simplificação do arcabouço teórico de ambas as autoras, veríamos como, em essência,
a jornada de transformação da Virgem de Hudson e a da Heroína de Murdock têm muito em comum. As duas autoras percebem
como a mulher, na realidade e na ficção, é forçada a ser não o que
ela deseja, mas o que os outros esperam dela, para manter o seu
entorno estável (família, casal, empresa, universidade) enquanto
ela se mutila.
Diferentemente do Herói masculino, convocado a proteger sua
comunidade de uma ameaça externa numa jornada de autossacrifício e conquista, a ameaça que a Heroína/Virgem enfrenta está em
seu próprio entorno, hostil para o desenvolvimento de sua verdadeira natureza ou desejo; sua jornada é na procura pelo autoconhecimento e pela realização; e sua luta, pelo direito a ser (que nos remete à vida interna) e não só a agir (que nos remete à vida externa).
Seja sob a figura da Heroína, seja sob a da Virgem, na experiência coletiva das mulheres, nossas jornadas de transformação
trazem caos e mudanças às nossas comunidades, que precisam ser
“chacoalhadas” e mudar para melhor. Já a aventura do Herói traz
estabilidade e segurança a seu entorno, que ele não precisa transformar, porque está feito a sua imagem e semelhança.
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As autoras também coincidem nas nefastas consequências que
a Heroína/Virgem sofreria caso ela não fizesse a viagem. Hudson
explica que os arquétipos têm um lado luminoso e outro escuro,
e é pelo fato de realizar ou não nossa jornada de transformação
que tendemos para um extremo ou para o outro. As personagens
femininas que ficam no lado sombrio, ora por não executar a
jornada, ora por fracassar nela, são retratadas com as figuras da
mulher louca, da depressiva e da mulher suicida, padrões que,
com maior ou menor consciência, são frequentemente reforçados nos relatos.
Assim como somos fruto dos exemplos aos quais nos remetemos e dos ineditismos ao que nos aventuramos, somos, também, desde a expressão artística e acadêmica, responsáveis pela
produção e perpetuação de narrativas em favor de uma visão de
mundo e em detrimento de outras. Na vida real e na ficcional,
escolhemos nossos objetos de mimese e essa é uma opção política. Nós, escritores, não estamos, de jeito nenhum, isentos de
responsabilidade.
A quantidade de personagens femininas que acabam em insanidade, depressão e suicídio é tão alta que virou clichê. Talvez
seja mais fácil contar a mulher que não se atreve a desafiar seu
entorno para levar a cabo sua viagem. Talvez seja, apenas, mais
conveniente. Quem sabe nós mesmas continuamos contando
essa história porque, privadas de modelos femininos aos quais
emular, e presas numa cultura que, a passo lento, mas firme, continuamos feminizando, crescemos com uma falta arquetípica de
bússola heroica.
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Lá é longe, lá é depois, lá é incerto — nós estamos aqui
Para Hudson, para Murdock e, me atrevo a assegurar, para qualquer mulher que leia os textos delas, a experiência descrita é tão conhecida que parece, inclusive, óbvia. Mas a necessidade de criarmos
esses outros modelos fica clara quando vemos que, para os maiores
nomes na área, aqueles que produziram os textos “fundacionais” dos
estudos sobre o Herói, a trajetória da Heroína é uma zona nebulosa
sobre a qual eles não têm se dado à tarefa de refletir em verdadeira
profundidade.
Custa acreditar que as mulheres realmente estejam naquele “lá”
ideal de que Campbell falava em sua resposta a Murdock. Estar já no
destino quer dizer que devemos ficar estáticas porque o que estamos
vivendo agora é tudo que o mundo tem para nos oferecer.
Não será a postura de Campbell um eco desse olhar que tem a
mulher como musa dos poetas, como figura conformada que precisa se preservar do jeito irreal que o patriarcado acha que ela é –
bela, casta, passiva, calada? Não foi essa a postura que prevaleceu
pelo menos até a segunda onda do feminismo e que significou o
estabelecimento absoluto da ilusão da supremacia do masculino?
Esse argumento não se parece demais com o conformismo que o
catolicismo tem nos vendido, com direito ao estoicismo de oferecer
a segunda bochecha para um novo soco, tudo sob a promessa da
vida eterna?
Não estamos “lá” porque estamos longe de ser tudo que podemos
ser. Ainda são muitos os apagamentos, as opressões, as violências e os
silenciamentos. Ainda muitos nos querem belas, recatadas e do lar.

194

Referências bibliográficas
CAMPBELL, Joseph. El Héroe de las Mil Caras. México: Fondo de
Cultura Económica, 1972. 241 p.
DE LEÓN, Fray Luis. La Perfecta Casada. 1584. Disponível em:
<http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/la-perfecta-casada--1/html/ffbbf57a-82b1-11df-acc7-002185ce6064_3.html> Acesso
em: 31/07/2017.
HUDSON, Kim. The Virgin’s Promise: Writing Stories of Feminine Creative, Spiritual, and Sexual Awakening. Los Angeles: Michael
Wiese Productions, 2009. 192 p.
JUNG, Carl Gustav. Los Arquetipos y el Inconsciente Colectivo.
Buenos Aires: Paidós, 1988. 182 p.
LINHARES, Juliana. Marcela Temer: bela, recatada e “do lar”. Revista Veja, 18 abr 2016. Disponível em: <http://veja.abril.com.br/brasil/marcela-temer-bela-recatada-e-do-lar/>. Acesso: 31/07/2017.
OLIVEIRA, Rosiska Darcy de. Elogio da diferença. O feminino
emergente. São Paulo: Brasiliense, 1991. 150 p.
MURDOCK, Maureen. The Heroine’s Journey. Boulder: Shambhala, 1990. 204 p.
VOGLER, Christopher. A jornada do escritor: estruturas míticas
para escritores. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2006. 301 p.
VON FRANZ, Marie-Louise. O feminino nos contos de fadas. Rio
de Janeiro: Vozes, 1995. 262 p.

195

VIDA: UMA EXPERIÊNCIA CRIATIVA
PATRICIA GONÇALVES TENÓRIO

n

o centésimo quarto minuto de “Words and Pictures” (Palavras
e Imagens), a professora de Belas-Artes Srta. Delsanto (Juliette
Binoche) questiona o professor de Escrita Criativa Jack Marcus (Clive Owen) sobre a função da Arte.
– Por que a arte? Se nossos sentidos e nossa consciência estivessem em sintonia com a natureza, se pudéssemos nos comunicar e nos
entender, a arte não seria necessária. Na verdade, todos nós seríamos
artistas porque todos nós seríamos um só.46
O presente ensaio pretende – com ousadia – responder ao desafio
da professora de escola secundária norte-americana sobre a função
da arte. Com ousadia, porque tentaremos aplicar a alguns eventos da
maior experiência de quem escreve: a própria vida. Ao mesmo tempo, seguiremos a linha de teóricos e as teorias estudadas no Grupo de
Estudos em Escrita Criativa, que fará um ano de vida em 3 de agosto
de 2017.
Vamos então aos princípios.
A Escrita Criativa entrou na vida de quem escreve por meio dos livros e de uma livraria. A Domenico Livraria. De 2002 a 2004 recebeu
artistas de todas as áreas: pintura, fotografia, música, gastronomia
46
Words and Pictures. Palavras e Imagens. 2013. 115 min. EUA. Direção: Fred
Schepisi, Roteiro: Gerald Di Pego. Com Clive Owen, Juliette Binoche, Bruce Davison, entre outros.
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e… literatura. Na Oficina Literária do jornalista, professor e escritor
brasileiro, nascido em Salgueiro, Pernambuco, Raimundo Carrero
(1947), quem escreve acompanha à distância os alunos aprenderem
as técnicas da ficção, técnicas essas que fazem parte da tríade necessária – forma (ou inspiração criadora), técnica (ou estudo contínuo),
ofício (ou trabalho diário) – para dar o salto, transformar o artesanato em obra de arte, segundo o dramaturgo, ensaísta, professor, poeta,
escritor brasileiro, nascido na cidade de Parahyba, atual João Pessoa,
Paraíba, Ariano Suassuna (1927-2014).
(...) 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. Mas o terceiro campo, o da forma, governado
pela regra única e soberana da imaginação criadora, é o que fará o
artista, imprimindo indelevelmente sua marca peculiar e original à
sua obra. Que isso não seja motivo de orgulho, nem pretexto para
se abandonar a parte do aprendizado material do ofício e da técnica, sem os quais a imaginação criadora se verá tolhida pela falta
de artesanato. Que esta esteja apta, pronta e à disposição para que,
quando a imaginação criadora descer do sol como uma ave de rapina de voo certeiro, não tenha suas asas cortadas pelo gume cego
de um olhar sem agudeza, de um caminhar sem elasticidade ou de
uma mão tateante e sem firmeza, incapaz de manejar os materiais da
Arte e consequentemente de transfundir neles o brilho misterioso e
enigmático da forma.47

Março de 2004. Fecha-se a livraria. Inicia-se um novo ciclo com
a participação de quem escreve na Oficina de Carrero. Descobre-se
SUASSUNA, Ariano. Iniciação à estética. Texto revisado e cotejado por Carlos Newton Júnior. 5ª edição. Recife: Ed. Universitária da UFPE. 2002, p. 240.
47
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autores e o seu fazer criativo. Desperta-se em quem escreve Os segredos da ficção.
É preciso dizer isso com toda a convicção – cada narrativa e cada
frase, não raro cada palavra, exige uma técnica diferente. Particular.
Não há salvação. Mesmo Hemingway sabia que a pulsação narrativa
pede palavras, frases e pontuação diferentes – ou até antagônicas
– a cada movimento. Afinal, estamos falando do espírito humano.
E nada é mais terrível do que o espírito humano com astúcias e
armadilhas, abismos e sombras, clareiras e tempestades. Um autor é
o personagem e é o autor, portanto, deve estar sempre em equilíbrio
entre os dois e entre os outros personagens que vão fazendo novas
exigências.48

Quem escreve lança-se à escrita de maneira hesitante, tímida, mas
com a intuição de que esse é o caminho a ser trilhado.49 Conhece a
filósofa, professora e editora brasileira, nascida em Recife, Pernambuco, Karla Melo (1965), e, em dezembro de 2005, começam os estudos em Filosofia da Arte, que alimentam a quem busca uma Escrita
Criativa.
Ver uma obra de arte é sempre uma experiência agradável, mas apreciá-la integralmente exige a aprendizagem da leitura do olhar. O chavão “eu não entendo de arte” é de imediato dissolvido nos encontros.
A arte é muito mais que uma questão de mero entendimento, mas,
sim, de entrarmos em contato, de nos sensibilizarmos, de nos deixarmos fruir no universo prazeroso a que nos transporta. A leitura
do mundo que o olhar poético, criador, nos convida cotidianamente
CARRERO, Raimundo. Os segredos da ficção: um guia da arte de escrever
narrativas. Rio de Janeiro: Agir, 2005, p. 19.
49
É dessa época o primeiro livro de quem escreve: TENÓRIO, Patricia. O major
– eterno é o espírito. Recife: Edição do Autor, 2005.
48
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para os aspectos inesperados da beleza é que faz com que os nossos
olhos possam alcançar além da superfície.50

[Um primeiro movimento. Maio de 2006. No intuito de experienciar novos estímulos, quem escreve se lança ouvinte de um mês na
Oficina de Criação Literária Assis Brasil, na época, curso de extensão
do Programa de Pós-Graduação em Letras da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul – PUCRS. E quatro meses e meio
no Atelier d’Écriture da Sorbonne, Paris IV, com Laurenne Gèvarsi, e
que resultam em um diálogo com a Fenomenologia da Percepção, do
filósofo francês Maurice Merleau-Ponty (1908-1961), em “A linguagem e as vozes do silêncio”.
A língua é aprendida e, nesse sentido, somos realmente obrigados a
ir das partes ao todo. O todo, que é primeiro em Saussure, não pode
ser o todo explícito e articulado da língua completa, tal como o registram as gramáticas e os dicionários. Também não tem em vista uma
totalidade lógica como a de um sistema filosófico cujos elementos
podem (em princípio) ser todos deduzidos de uma única ideia.51

No aprendizado da língua estrangeira se recorre ao que existe e subexiste na língua, silencioso e inexpressável, capaz de calar a maior
MELO, Karla. Encontros de Literatura & Arte. In Quatro faces de um encontro: Cícero Dias. Organização: Karla Melo e Patricia Tenório. Rio de Janeiro:
Calibán, 2008, p. 7-8.
51
MERLEAU-PONTY, Maurice. A linguagem indireta e as vozes do silêncio. In O
olho e o espírito: seguido de A linguagem indireta e as vozes do silêncio e A dúvida de Cézanne. Tradução: Paulo Neves e Maria Emantina Galvão Gomes Pereira.
Prefácio: Cláudio Lefort. Posfácio: Alberto Tassinari. São Paulo: Cosac & Naify,
2004, p. 67.
50
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pulsão pela palavra apenas pelo fato de se ver refletida nela mesma,
causando o assombro estético, satisfazendo o gozo artístico.

A experiência de apreensão de outra língua é símile ao não conhecimento de língua alguma, em que, desprovido de palavras que se conectem ao sentido, podemos entrar em contato com o signo mesmo
e aí então buscar da fonte da verdade e do conhecimento.]52

Dos estudos de Filosofia da Arte iniciados em 2005, passando
pela Oficina de Assis Brasil e pelo Atelier d’Écriture na Sorbonne em
2006, à edição de livros a partir de abril de 2007 na Calibán, Rio de
Janeiro, com autores publicados tais como Cida Pedrosa (PE), Fábio
Lucas (SP), Luzilá Gonçalves (PE), Orlando Tejo (PB), Yves Bonnefoy (Tours, França)... Experiências53 que vão amadurecendo a vida,
estímulos que vão engrandecendo a escrita, que vão nos unindo uns
aos outros, como se fôssemos um só, feito desejava a professora de
Belas-Artes da escola secundária norte-americana.
A poesia serve para nos dar consciência de que a palavra é mais significativa do que os conceitos, e que a palavra, em si, pode se modificar. Vale compreender e pressentir que os grandes vocábulos da língua nos permitem perceber, sobre tais conceitos (os significados que
eles articulam) a coisa (do mundo natural), ou os seres – naquilo que
a coisa ou os seres têm de realidade própria, infinita e não destruído
pelas análises que propõe o discurso: o “não destruído” manifesta-se,
TENÓRIO, Patricia. A fenomenologia da escrita na língua estrangeira. In A
mulher pela metade. Rio de Janeiro: Calibán, 2009, p. 75.
53
Essas experiências também germinaram em TENÓRIO, Patricia. Grãos. Rio de
Janeiro: Calibán, 2007, e, como veremos mais adiante, em TENÓRIO, Patricia.
Fără nume/Sans nom. Tradução para o romeno: Flavia Cosma. Romênia: Ars
Longa, 2013.
52
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então, como unidade, na qual descobrimos também, nesse instante,
que nós mesmos somos uma parte dele.54

Tanto nos autores entrevistados e publicados pela Editora Calibán, quanto na aprendizagem da escrita na língua estrangeira, ou nos
estudos da Filosofia da Arte, quem escreve descobre pérolas, intui
caminhos a serem desbravados com o primeiro passo, porque “o primeiro passo” é “o mais difícil”55 para quem se lança a escrever: “Para
que a arte?” “Para que se escreve?”.
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 caminho. 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? Isto, acima de tudo,
pergunte a si mesmo na hora mais tranquila de sua noite: “Sou mesmo forçado a escrever?”56

Se um escritor quiser contar a sua própria história – contá-la devagar, como se fosse uma história sobre outras pessoas –, primeiro, precisa sentir a força da história acumular-se dentro de si. Se ele
decide sentar-se diante da mesa e entregar-se com paciência à sua
arte – este ofício –, precisa ganhar alguma esperança. O anjo da insBONNEFOY, Yves. Yves Bonnefoy: A poesia pode criar um novo céu e uma
nova terra. In Calibán: uma revista de cultura. N. 10. Entrevista e tradução: Isabelle Macor-Filarska e Patricia Tenório. Rio de Janeiro: Calibán, 2007, p. 11.
55
TENÓRIO, Patricia. As joaninhas não mentem. Rio de Janeiro: Calibán, 2006,
p. 51. Mais adiante falaremos um pouco mais sobre este livro.
56
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
Meireles. São Paulo: Globo, 2001, p. 26.
54

201

piração (que visita regularmente alguns e raramente outros) favorece
os escritores dotados de esperança e confiança, e é quando o escritor
se sente mais só, quando ele mais duvida dos seus esforços, dos seus
sonhos e do valor do que escreve – quando acha que a 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.57

[Um segundo movimento. A narrativa cinematográfica atrai a
quem escreve a ponto de cursar, em abril de 2010, na New York Film
Accademy, quatro semanas de Filmmaking, e apreender técnicas de
roteiro (“piore cada vez mais a vida da personagem”), edição (“é na
mesa de edição que contamos uma história”), câmera (“não existe
imagem inocente”), luz (“realce o que realmente importa”), atuação
(“o diretor precisa conhecer cada personagem, cada fase do processo,
para dominar a narrativa”).58
A Jornada do Herói é um padrão que parece se estender em várias
dimensões, descrevendo mais do que uma realidade. Ele descreve
de maneira acurada, entre outras coisas, o processo de efetuar uma
jornada, as partes funcionais necessárias de uma história, as alegrias
e os desesperos de ser um escritor, e a passagem de uma alma pela
vida.]59

57
PAMUK, Orhan. A maleta do meu pai. Tradução: Sérgio Flaksman. São Paulo:
Companhia das Letras, 2007, p. 15.
58
As frases entre aspas foram extraídas do que foi apreendido por quem escreve
com os diversos professores do Four Week Filmmaking na New York Film Accademy.
59
VOGLER, Christopher. A jornada do escritor: estruturas míticas para escritores. Tradução e prefácio: Ana Maria Machado. 2ª ed. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2006, p. 16.
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Da mesma forma que o roteirista de Hollywood Christopher Vogler (1949) descobriu na Jornada do Herói, do estudioso norte-americano de mitologia e literatura comparada, nascido em White Plans,
Nova York, Joseph Campbell (1904-1987), e nos arquétipos do psiquiatra suíço e fundador da psicologia analítica, nascido em Kesswil,
Carl Gustav Jung (1875-1961), ferramentas para se entender melhor
a narrativa de uma maneira geral, quer seja a cinematográfica, quer
seja a romanesca, quer seja a vida, trazemos ao centro do palco de
quem escreve, ao centro do texto de quem escreve, o terceiro movimento deste breve ensaio: a adaptação para o teatro da fábula As
joaninhas não mentem. Mas voltemos um pouco no tempo.
Embora seja fácil imaginar um grande número de expressões positivas para as adaptações, a retórica padrão comumente lança mão de
um discurso elegíaco de perda, lamentando o que foi “perdido” na
transição do romance ao filme, ao mesmo tempo que ignora o que
foi “ganhado”. Em uma diatribe de 1926, Virginia Woolf, por exemplo, denunciou veementemente as adaptações que reduziam as complexas nuances da ideia de “amor” num romance a “um beijo”, ou representavam a “morte” de forma literal, como um “carro funerário”.60

[O terceiro movimento. Junho de 2010. Em uma apresentação de
teatro no Espaço Muda, quem escreve conhece o produtor, ator e diretor brasileiro, nascido em Recife, Pernambuco, Jorge Féo (1980).
Conversam. Quem escreve apresenta o projeto de transformar em
curtas pequenos contos-poéticos. Jorge Féo aceita. Mas com uma
condição: quem escreve deve transformar os três textos propostos de
STAM, Robert. Teoria e prática da adaptação: da fidelidade à interxtualidade. In
Ilha do Desterro. Florianópolis, nº 51, p. 19-53, jul./dez. 2006, p. 20.
60
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Diálogos,61 livro a ser lançado em setembro de 2010,62 em roteiros.
Quem escreve aceita. Os roteiros são escritos, os atores selecionados,
as locações (na cidade de Recife) autorizadas pelos responsáveis. A
filmagem se inicia.
Os três curtas adaptados são “Olhos fechados”, “O domador de
bolas de sabão”, e “Prisão perpétua”.63 O primeiro é uma prosa-poética, uma carta de uma amiga para um amigo, carta adaptada para
narração em off, intercalando cenas em preto e branco no Metrô
Central e cenas coloridas no Parque da Jaqueira. O segundo texto,
a tentativa de criar uma nova linguagem, uma língua própria de um
“domador de bolas de sabão”, foi filmado também no mesmo parque,
com a participação especial de crianças que estavam brincando na
tarde da filmagem. O terceiro conto-poético foi transportado de um
cenário do Sena, em Paris, para o centro de Recife, com suas pontes,
Marco Zero, rua do Bom Jesus, Forte do Brum. As cenas coloridas
no centro do Recife, as cenas em preto e branco em um quarto de
hospital (Hospital Boa Viagem), onde a personagem principal se encontra em coma, e, mesmo assim, a mãe ao lado continua recebendo
61
TENÓRIO, Patricia. Diálogos. Rio de Janeiro: Calibán, 2010. Com DVD de
curtas na orelha do livro, produção e figurino de Jorge Féo, e os atores Ísis Agra e
Thiago França (“Olhos fechados”), Kleber Lourenço (“O domador de bolas de sabão”), Hermínia Mendes, Renata Phaelante e Juan Guimarães (“Prisão perpétua”).
62
Juntamente com TENÓRIO, Patricia. D’Agostinho. Rio de Janeiro: Calibán,
2010. Com CD de poemas recitados na orelha do livro, produção de Jorge Féo e
poemas recitados por Karynna Spinelli e Carlos Ferrera. D’Agostinho nasceu a
partir de reflexões das Confissões, do teólogo, filósofo e bispo de Hipona, nascido
em Tagaste, Numídia (atual Argélia), Santo Agostinho (354-430).
63
Os curtas encontram-se disponíveis em: “Olhos fechados” (http://www.youtube.
com/watch?v=VY7d7QXOSGY), “O domador de bolas de sabão” (http://www.
youtube.com/watch?v=QG1Y05p2ezw), e “Prisão perpétua” (http://www.youtube.com/watch?v=EAAPVLPxN98).
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no celular fotografias dos cenários coloridos como se a filha flanasse
pela cidade.
Da experiência dos curtas nasceu uma necessidade de continuar
experimentando. O propósito maior é a literatura. Os passeios pelo
cinema, pelas artes plásticas (muitos contos de Diálogos foram escritos em Paris diante dos quadros de museus), e agora pelas artes cênicas têm o norte na literatura, na poesia, nunca as perdendo de vista.
E foi assim que nasceu o desejo de adaptar a fábula lúdico-adulta
As joaninhas não mentem para o teatro. A alguns componentes dos
curtas – o diretor Jorge Féo e os atores Ísis Agra e Thiago França –
juntaram-se Elilson Duarte, Maria Luísa Sá, Romero (Brito) Ferro,
Jay Melo, com cenário e figurino brancos (remetendo ao amor-pureza) realizados por Jorge Féo, a trilha sonora (músicas pop) de Nilton
(Batista) Leal, imagens de Lucas Cavalcanti e iluminação de Cleison
Ramos, o espetáculo As joaninhas não mentem estreou no Palco
Giratório do SESC em 28 de maio de 2011, e no Teatro Joaquim Cardozo em 4 de junho do mesmo ano. Foram seis meses de construção
de personagens, ensaios, até chegar aos depoimentos, entre outros
participantes, de quem escreve.
O interessante quando fui fazer a revisão do texto, porque como Jorge me colocou a missão de adaptar, meio imposta mesmo, mas tudo
bem... Depois, quando a gente foi fazer a revisão, porque saíram algumas falas depois da montagem, é interessante você ver que as palavras, elas tomaram corpo. Agora, o Expedito não é só mais o meu
Expedito, é o Expedito de Elilson. Agora a Imperatriz não é só mais
a minha Imperatriz, é a Imperatriz de Jay. Então, cada qual vestiu as
palavras, vestiu os personagens, e agora nunca mais eu vou ler o meu
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livro sem me lembrar desses atores, sem me lembrar de Jorge Féo e
de toda essa montagem, dessa experiência ímpar, e que eu convido
a todos a também desfrutar e fazer, a realizar... É muito bom, é maravilhoso.64]

[O quarto e último movimento do presente estudo nos traz para
o propósito maior do livro que você está lendo: a Escrita Criativa em
Ambiente Acadêmico.
Tudo começou ao final das apresentações de As joaninhas não
mentem, espetáculos nos quais quem escreve também participava
na abertura com algumas frases sobre a história que viria a seguir.
Setembro de 2011. O vazio após a experiência intensa no teatro65 fez
intensificar em quem escreve os estudos teóricos e buscar uma saída
para a necessidade de teoria alimentando a poesia, a ficção, enfim, a
arte.
Quem escreve lembra-se de alguns textos da professora, ensaísta,
artista plástica e fotógrafa brasileira, nascida em Triunfo, Pernambuco, Maria do Carmo de Siqueira Nino (1955), e entra em contato
perguntando se poderia assistir como ouvinte às suas aulas no Programa de Pós-Graduação em Letras da Universidade Federal de Pernambuco – UFPE.

Trailer do espetáculo As joaninhas não mentem: https://www.youtube.com/
watch?v=NIAZzP4XzDg.
65
Desse vazio nasce TENÓRIO, Patricia, Como se Ícaro falasse, Mossoró, RN:
Sarau das Letras, 2012, cujos personagens foram inspirados nos atores e diretor do
espetáculo teatral acima citado, realizando assim o caminho inverso da adaptação
entre artes: da literatura para o teatro, do teatro para a literatura.
64
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A constante migração entre as áreas artísticas, por parte dos artistas,
parece relacionar-se especularmente com a multifacetada vida hoje.
A reconciliação que se realiza entre o artista e aquilo que o rodeia é
verificável também entre o artista e os vários tipos de arte. Este deixa
de ser exclusivamente pintor, escultor ou escritor para poder ser todas essas coisas. A arte que envolve meios tecnológicos reforça ainda
mais o caráter híbrido, que se refere à dissolução das fronteiras entre
os suportes e as linguagens, assim como à constante reciclagem das
informações que circulam nos meios de comunicação de massa.66

Março de 2012. Na disciplina Leitura de Imagens, ministrada por
Maria do Carmo Nino no PPGL – Letras da UFPE, descobre-se leituras novas de mundo para quem escreve, novas possibilidades de
estímulos para uma Escrita Criativa.
Só vemos aquilo que olhamos. Olhar é um ato de escolha. Como resultado dessa escolha, aquilo que vemos é trazido para o âmbito do
nosso alcance – ainda que não necessariamente ao alcance da mão.
Tocar alguma coisa é situar-se em relação a ela.
(...)
Nunca olhamos para uma coisa apenas; estamos sempre olhando
para a relação entre as coisas e nós mesmos.
(...)
Logo depois de podermos ver, nos damos conta de que podemos
também ser vistos. O olho do outro combina com nosso próprio
olho, de modo a tornar inteiramente confiável que somos parte do
mundo visível.67
66
NINO, Maria do Carmo de Siqueira. Aventuras artísticas: incoesão e coerência.
In: Revista Tatuí. nº 4. Recife: Ed. Clarissa Diniz e Ana Luisa Lima, 2008.
67
BERGER, John. Modos de ver. Tradução: Lúcia Olinto. Rio de Janeiro: Rocco,
1999, p. 10 e 11.
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Tudo então acontece de maneira muito rápida. No segundo semestre de 2012, a disciplina Fotografia & Arte, também ministrada
por Nino no PPGC – Comunicação da UFPE, nos traz o punctum da
fotografia de Roland Barthes encontrado em A câmara clara...
Em latim existe uma palavra para designar essa ferida, essa picada,
essa marca feita por um instrumento pontudo; essa palavra me serviria em especial na medida em que remete também à ideia de pontuação e em que as fotos de que falo são, de fato, como que pontuadas,
às vezes até mesmo mosqueadas, com esses pontos sensíveis; essas
marcas, essas feridas são precisamente pontos. (...) pois punctum é
também picada, pequeno buraco, pequena mancha, pequeno corte –
e também lance de dados. O punctum de uma foto é esse acaso que,
nela, me punge (mas também me mortifica, me fere).68

... no ambiente estimulante dos diálogos com os colegas em sala
de aula, teóricos e poetas, e ficcionistas, entre eles, Adriano Portela
(PE), Antonio Ailton (PI/PE), Fernando de Mendonça (SP/PE/SE),
Fernando Ivo (PE), Ricardo Nonato (BA/PE), Vinícius Pascoal (PE).
Em setembro de 2013, às vésperas da seleção de mestrado em Letras, linha de pesquisa Intersemiose, quem escreve tem como futura
orientadora a professora Maria do Carmo Nino e como objeto de
pesquisa O retrato de Dorian Gray,69 único romance do escritor,
poeta, dramaturgo, crítico de arte irlandês, nascido em Dublin,
BARTHES, Roland. A câmara clara: nota sobre a fotografia. Tradução: Júlio
Castañon Guimarães. 3ª ed. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, (1980 in) 2011, p. 36,
itálico da edição, colchetes nossos.
69
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). Esta edição foi a mais utilizada na dissertação, por conter trechos censurados desde a sua primeira publicação em formato de folhetim,
em 1890, na Lippincott’s Monthly Magazine, tanto nos EUA, Filadélfia, quanto
em Londres, Inglaterra.
68
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Oscar Fingal O’Flahertie Wills Wilde (1854-1900), artista que tem
como lema algo muito semelhante à professora de escola secundária
que abre o presente estudo...
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 refletir 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 arte nos oferece sempre formas variadas para chegar a
essa expressão.70

... ou mesmo no primeiro semestre de 2014,71 como aluna vínculo da disciplina Tópicos Especiais em Literatura no PPGL de Letras
da UFPE, ministrada pelo filósofo, poeta, crítico literário e professor
brasileiro, nascido em Bodocó, sertão do Araripe, Pernambuco, Lourival Holanda.
70
WILDE, Oscar. A Decadência da Mentira. In Obra completa. Volume único. 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. 1087.
71
Em 2013, durante outra disciplina ministrada por Lourival Holanda, A poética
do ensaio, quem escreve experiencia uma residência de artistas em Val-David,
Quebéc, Canadá, com a poetisa Flavia Cosma. Dessa experiência, nasce a tradução de CALVO, Luis Raúl, La Otra Obscuridad (A outra obscuridade). Tradução para o português: Patricia Tenório. Prólogo: Flavia Cosma. Mossoró, RN:
Sarau das Letras, 2013, e TENÓRIO, Patricia. Fără nume/Sans nom. Traduction
en français: Patricia Tenório. Collaboration pour la traduction française: Isabelle
Macor-Filarska. Traducere în limba româna: Flavia Cosma. Préface: Christian Tămaş. Romania: Ars Longa, 2013.
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Mas, qual a relação entre a realidade e a aparência, a superfície do
mundo? Qual a profundidade do simulacro? Nietzsche, que Camus
admira, levanta a questão em alguns aforismos do Gaia ciência;
aceitar a realidade é aceitar a insustentável leveza de tudo (#de essência...); outra percepção de mundo – o mundo humano enquanto
artifício; reivindicação dos sofistas, de Empédocles, de Baltasar Gracián (Schopenhauer o traduziu, Goethe o cita admirado, Nietzsche o
louva muito; ele lembra Pessoa apontando a caducidade do mundo
e o refúgio na construção do texto; e o texto já oculta o real no irreal
da representação).]72

[A segunda variação do quarto e último movimento do presente
estudo. Ao defender a dissertação de mestrado em Teoria da Literatura, linha de pesquisa Intersemiose, em setembro de 2015,73 quem
escreve encontra-se novamente em um novo vazio. E é no vazio que
se perfaz a criação,74 ou, em outras palavras, já nos dizia a artista
plástica e teórica de arte, nascida em Łódź, Polônia, e residente no
Brasil a partir de 1934, Fayga Ostrower (1920-2001), em Criatividade e processos de criação.

Trecho extraído de “Realidade”, material enviado pelo professor Lourival Holanda ao nos debruçarmos sobre o Livro do desassossego (1913), do filósofo, tradutor, poeta heteronímico português, nascido em Lisboa, Fernando Pessoa (18881935).
73
A dissertação O retrato de Dorian Gray, de Oscar Wilde: um romance indicial,
agostiniano e prefigural foi publicada pela Novas Edições Acadêmicas / OmniScriptum GmbH & Co. – Saarbrücken, Alemanha, em setembro de 2016.
74
Desse novo vazio nascem TENÓRIO, Patricia Gonçalves, Vinte e um / Veintiuno, traducción para el español: Alexandra Viscrian y David Pérez García, Madrid,
España: Mundi Book Ediciones, 2016; TENÓRIO, Patricia Gonçalves, A menina
do olho verde, Ilustrações: DS Tenório, Recife, PE: Raio de Sol, 2016; e TENÓRIO, Patricia, La Bambina dagli Occhi Verdi, Traduzione: Alfredo Tagliavia,
Milano, Italia: IPOC, 2016.
72
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Nessa busca de ordenações e de significados reside a profunda motivação humana de criar. Impelido, como ser consciente, a compreender a vida, o homem é impelido a formar. Ele precisa orientar-se, ordenando os fenômenos e avaliando o sentido das formas ordenadas;
precisa comunicar-se com outros seres humanos, novamente através
de formas ordenadas. Trata-se, pois, de possibilidades, potencialidades do homem que se convertem em necessidades existenciais. O homem cria, não apenas porque quer, ou porque gosta, e sim porque
precisa; ele só pode crescer, enquanto ser humano, coerentemente,
ordenando, dando forma, criando.75

Do vazio à pós-graduação em Letras, área de concentração em Escrita Criativa da PUCRS. De março de 2016 até o momento no qual
quem escreve derrama as últimas linhas no papel. A Teoria amalgamada à Poesia, a Crítica com a Ficção. Esta é a proposta do único
Programa de Pós-Graduação que atualmente contempla mestrado e
doutorado em Escrita Criativa do Brasil.
Quem escreve apreende o afastamento do texto pelo autor, a transformação da realidade em ficção, a vida em arte nas disciplinas como
ouvinte/aluna especial em 2016 e como aluna vínculo em 2017, sob a
orientação do professor desde 1975 da PUCRS, músico, escritor brasileiro, nascido em Porto Alegre, Luiz Antonio de Assis Brasil (1945),
autor do romance que inaugura uma saída para a autoficção, O inverno e depois (2016).76
75
OSTROWER, Fayga. Criatividade e processos de criação. Petrópolis, RJ: Vozes, 1987, p. 9-10, itálico da edição.
76
Em “Sob O inverno e depois, de Luiz Antonio de Assis Brasil”, quem escreve
analisa as técnicas utilizadas pelo escritor gaúcho (verbos impessoais, uso do
Narrador Onisciente Contemporâneo mesclado com o Narrador em falsa terceira
pessoa...) para transformar o que poderia ser uma autobiografia em obra-prima
de ficção.
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3 de julho de 2016. Quem escreve e as poetisas e escritoras Bernadete Bruto (PE) e Elba Lins (PB/PE), juntando-se a elas Luisa Bérard
(AL/PE) e Talita Bruto (PE) em abril de 2017, resolvem criar o Grupo de Estudos em Escrita Criativa, que se reuniria uma vez por mês
ou a cada quinze dias para, a partir de muitos dos teóricos citados
no presente estudo, estimular umas às outras na criação de poemas,
contos e ensaios.
12 de abril de 2017. Um grupo de alunos – Alexandra Lopes (DF/
RS), Annie Müller (RS), Daniel Gruber (RS), Gustavo Czekster (RS),
María Elena Morán (Venezuela/RS), Luís Roberto Amabile (SP/RS)
e quem escreve o presente estudo – se reúne na tentativa de difundir para outras regiões do imenso Brasil o trabalho desenvolvido por
eles na Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. Nasce
a ideia de um Encontro Nacional em Escrita Criativa, que se transforma, com o apoio da PUCRS, no I Seminário Nacional em Escrita
Criativa de Pernambuco, impulsionado pela XI Bienal Internacional
do Livro de Pernambuco e nela inserido desde o início.
13 de julho de 2017. Quem escreve digita as últimas linhas, seleciona as palavras finais do breve ensaio pertencente ao livro que
você lê. Ela sabe que pode agora trocar de lugar com quem lê, porque
ambos se afastam do texto, ambos se despedem de “uma experiência
criativa” que se chama “Vida”.]
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OLHOS DE ENCENADOR FRENTE A
INTERGENERICIDADES POÉTICAS
ROBSON TELES

A

leitura sempre é uma abertura de cortinas. As cenas se sucedem
no ritmo da curiosidade do leitor. As ações dramáticas vão se
avolumando diante dos olhos sedentos por tramas, que não são universais, por apresentarem uma carga de subjetividade que imprime
valores, interpretações, compreensões – elementos que fazem da leitura a construção de um mundo particularizado. Nesse universo, a
obra de arte, de maneira sintética e única, estabelece um momento
de troca, de soma, ou até mesmo de subtração, entre dois mundos: o
espetáculo contemplado e o receptor.
Assim, a obra de arte é um espetáculo que apresenta como resultado uma espécie de atrito entre ideias – princípio do conflito teatral –,
e é por intermédio desse atrito que se buscam novos sentidos. Nestes,
reside a comunicação artística. Comunicar pela arte é necessidade
vital. E, quando os outros domínios da vida nos recusam todo desfruto, resta-nos, pelo objeto artístico, uma fruição possível.
Dentro dessa perspectiva, concebemos que há produções artísticas – e talvez até algumas não artísticas – que nascem com o destino
traçado pelo Oráculo de Delfos: “Teu destino é o palco!” E ainda que
algumas dessas produções não cumpram literalmente esse porvir, metaforicamente se realizam, porque, aos olhos de determinados leitores,
sua dramaticidade se materializa na imaginação. Afinal, o impacto que
a tessitura de uma obra de arte pode causar é algo imprevisível.
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Essa ideia de “imprevisibilidade” pode ser a ponte que une o
sujeito que produz ao sujeito que recebe a realização artística, visto
que o objeto artístico é uma aventura entre sujeitos; é a ventura da
ideia. O que um objeto artístico produz em um receptor pode ser
extremamente distinto do que produz em outro, principalmente
em virtude da diferença de estado emocional em que se encontra
seu respectivo universo. Aliás, depois do contato entre dois universos em um poema, por exemplo, não existe mais EU lírico e EU receptor; ambos irremediavelmente tornam-se amalgamados em um
NÓS. E os até então sujeitos se consubstanciam tão imprevisíveis
quanto o poema.
Ademais, quando o espetáculo a que assistimos é uma composição pictórica, a imagem irrompe no mundo, é o próprio mundo,
este ou aquele que desejamos. Ela chega até nós quando estamos
dispostos, prestes a mudar, pois a imagem artística nos alça acima
de nosso ego comum. Aos que querem ver quase tudo sempre da
mesma forma, a imagem artística vem abrir o ventre da ideia para
revelar outras possibilidades de sentido, uma vez que a arte transfigura realidades e metacomunica emoções. Na concepção do poeta
Emerson, o homem é apenas metade de si mesmo, a outra metade
é sua expressão; daí, a importância da arte como elemento transfigurador de realidades.
A linguagem artística supre a carência humana, preenche vazios
“impreenchíveis”, para além da realidade. É embriaguez natural, diz
Nietzsche; é Dionísio redivivo, é Apolo em desterro. As imagens
artísticas vivem de uma polpa sui generis, que se consubstancia o
lugar/não lugar no qual florescem os frutos das imagens geradoras
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de Arte: o Imaginário. O universo do Imaginário é uma espécie de
fuga estratégica, e a ideia angustiante da finitude humana é que empurra o ser humano em sua direção.
Um escritor, um artista propõe mundos originários, produtos
de sua imaginação. O verdadeiro receptor acha a porta de entrada
– as imagens, as cenas. Porta sempre aberta, no entanto, a todos.
A partir daí, inicia-se a grande aventura por entre as formas. Uma
aventura sensorial que não deixa de ser cognitiva: o artista faz ver
ao receptor, antes cego, a via clarividente das imagens, das cenas.
Essa via pode ser de ambientação lírica, épica ou dramática. Ou,
ainda, intergenérica, já que somos a soma de sumos, de substâncias.
Segundo Rosenfeld,77 uma obra, qualquer que seja o seu gênero,
pode estar impregnada, em maior ou menor grau, de traços estilísticos de cunho lírico, épico ou dramático. Nesse caso, tais termos
são empregados com o valor de adjetivo. Dessa maneira, podemos
ter uma peça de teatro, pertencente à Dramática, na qual se notam traços acentuadamente líricos. Ademais, há, sem dúvida, muitas narrativas que expõem elementos líricos e/ou dramáticos. Rosenfeld78 reitera que, no fundo, toda obra literária de certo gênero
conterá, além dos traços estilísticos mais adequados ao gênero em
questão, também traços estilísticos mais típicos dos outros gêneros.
Os traços estilísticos essenciais de cada gênero sugerem a constituição de tipos ideais, puros, e por assim caracterizados, inexistentes. E como esses tipos ideais não representam critérios de valor,
isso não assinala um problema. Embora uma peça teatral, concebi77
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da a partir do Dramático, apresente em seu bojo elementos da Épica
e/ou da Lírica, isso não significa dizer que tal composição seja menos
dramática.
Käte Hamburger79 destaca que a divisão do sistema poético nos
três gêneros paralelos num mesmo plano impediu que se tomasse
consciência da experiência fenomenológica originária de que um
romance ou um drama e, por outro lado, um poema lírico não se
deixam encaixar, no que se refere a um mesmo nível, dentro de um
sistema poético, a não ser de modo até certo ponto artificial. Mas
Aristóteles, prossegue Hamburger, “reduziu esse artificialismo ao
que em sua época era comum à epopeia e à elegia: a métrica, a versificação dística. E quanto a isso, a poética moderna, a teoria da literatura mais recente, encontrou a unidade dos gêneros literários em seu
material, a linguagem”.80
Talvez olhos de encenador se nos afigurem quando de nossa leitura de determinadas produções artísticas. Esses olhos abrem cortinas
e nos fazem ver ações dramáticas, conflitos, tramas, cenas. Teatro.
Espetáculos. Foi o que ocorreu, por exemplo, com a narrativa Pastoral, de Nove, novena,81 de Osman Lins, e com o quadro “Os Lictores
Levam a Brutus os Corpos de seus Filhos”, de Jacques-Louis David,
nos quais a intergenericidade artística faz elo com nossa leitura.
A relação de um texto com o canto, assim como o seu conteúdo
confidencial – sugerido pelo fato de Pastoral ser narrado pelo próprio
Baltasar, depois de morto – constituem duas características domiHAMBURGUER, Käte. A lógica da criação literária. Trad. Margot P. Malnic.
2 ed. São Paulo: Perspectiva, 1986.
80
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nantes do texto lírico, conforme Yves Stalloni, “além de acarretarem
o recurso a estruturas ritmadas, encantatórias, a figuras da exaltação
e da grandeza, a um léxico rebuscado e simbólico”.82 A relação com o
canto se dá pela musicalidade flagrante em vários trechos da narrativa, a exemplo de: “Ouço, ao mesmo tempo, o cincerro da potranca na
estrebaria e o som de seus cascos trotando no meu sonho.”83
A musicalidade desse período insinua uma construção mais habitual à poesia que à prosa. O som fricativo das alveolares “ouço”
– “cincerro” – “som” – “seus cascos” – “sonho” conferem um eco
sibilantemente poético ao trecho. Concomitantemente, a ideia do
trote se evidencia nos vocábulos “potranca” – “estrebaria” – “trotando”: identidade fônico-semântica. São apoios rítmicos mais ligados
ao gênero lírico. Além disso, “cincerro” é aquele tipo de palavra que
traz em sua composição fônica o seu significado – trata-se de uma
campainha grande que se usa no pescoço da besta que serve de guia
a outras, que segue pelo pasto tilintando.
O lirismo ainda está presente em outros momentos da narrativa:
Deitado no soalho em cima do vestido, adormecido, nu, enluarado.
Em torno de mim, os chifres, as pedras redondas, as moedas, os chocalhos sem badalos, os ossos de animais, as sombras do quarto, os
arreios no cravo, o oratório vazio, o sossego da noite.84

As frases nominais, o teor mais descritivo que narrativo, a melodiosa construção das imagens dão a esse trecho um tom bastante
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lírico. A opção de Osman Lins por deter um pouco o fio narrativo e
se dedicar à linguagem representa o caráter poético desse trecho de
Pastoral, tornando próximas a construção desse excerto e a de uma
prosa poética, a qual “só faz integrar uma pesquisa prosódica a um
fluxo narrativo que permanece prevalecendo”. Mas tal prosa “continua sendo um discurso que caminha para a frente, em linha reta”.85
Ou seja, as qualidades ornamentais e formais dessa narrativa poética
osmaniana conferem-lhe um estatuto especial e próximo da poesia,
mas não chegam a deslocar o horizonte de espera do leitor. Essa forte
ambiência lírica ocorre porque, em sua pretensão de juntarem-se à
poesia, os textos em prosa poética realmente dão, tanto quanto se
deve, prioridade à linguagem.86
Nesse trecho de Pastoral, Baltasar está aguardando o novo encontro de Canária com um garanhão, o que deixa o menino angustiado,
pois o cavalo está na iminência de roubar-lhe o fruto de afetividade,
o prazeroso odor do “perfume do vestido”. A entrega da égua ao garanhão representaria uma mudança radical na vida dela e na de Baltasar: uma perderia a virginal pureza; o outro, a própria vida.
Na sequência, os “chifres” representam o elemento fálico, símbolo
de poder, diminuto no menino franzino Baltasar, agigantado no garanhão; as “pedras” representam a força e antecipam a cena da morte
do garoto, quando ele, tentando mais uma vez impedir o desvirginamento de Canária, lança uma pedra no cavalo. As “moedas” estão
ligadas ao valor que o menino atribui a sua égua, única companheira;
os “chocalhos sem badalos” dizem respeito a um silêncio fúnebre; os
85
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“ossos de animais” sugerem a morte simbólica de Canária; os “arreios
no cravo”, flor que lembra defunto; o “oratório vazio” sugere a solidão
de Baltasar. Conforme Sandra Nitrini, ambientação de tristeza e de
agonia, a enumeração de objetos ornamentais concretos entrecortada pela expressão “as sombras do quarto” e finalizada por “o sossego
da noite conota a solidão de Baltasar, cercado de objetos inanimados
e carente de companhia humana”.87
A poeticidade nessa narrativa promove uma vasta utilização de
metáforas, prosopopeias e metonímias. O próprio narrador se constrói a partir de metáforas vegetais e animais: “Nunca entendi por que
sou feito de cipós trançados”;88 “Crescem minhas crinas verdes, minha cauda azul, e galopo com ódio”;89 “Sou cavalo branco”.90 Assim,
“desumanizando-se”, Baltasar acaba por permitir uma maior humanização da figura de Canária.
Para Sandra Nitrini, Pastoral funda-se numa linha narrativa que
evolui para um fim e contém alguma dose de dramaticidade. Contribuem para essa dramaticidade “as sequências de enunciados narrativos que envolvem o conflito de Baltasar com os cavalos destinados a
desvirginarem Canária”.91 Mas, ainda segundo Nitrini, a organização
do texto “minimiza o teor dramático de Pastoral, além de valorizar
sua instância discursiva”;92 afinal, os fatos são assumidamente conNITRINI, Sandra. Poéticas em confronto: Nove, novena e o novo romance.
São Paulo: HUCITEC; Brasília: INL, Fundação Nacional Pró-Memória, 1987, p.
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tados por um narrador. As observações da autora, nesse caso, estão
muito mais direcionadas à estrutura textual dessa narrativa osmaniana.
Mas reforçando a ideia de leitura como abertura de cortinas, a
imagem da castração parece um refletor piscando, lembrando aos
olhos de encenador que um fim trágico vem a galope: “Joaquim
(irmão de Baltasar), bem longe, abate uma árvore; chegam a meus
joelhos, amortecidos, os golpes de machado.”93 Em seguida, “nosso
pai (...) grita por Balduíno, manda cortar meus cabelos”,94 para que o
garoto não pareça uma mulher.
Prosseguindo, Baltasar, descontrolado pela raiva, castra o cavalo
destinado a Canária. Some-se ainda como prenúncio a quebra das
espigas: “Dentro do milharal, entre folhas altas e as espigas inchadas.
Em duas, três semanas, serão quebradas pelas mãos de Jerônimo, Joaquim, Domingos, Balduíno Gaudério. Meu pai, com gestos de dono,
arrancará algumas”,95 e até a imagem do sol, que aparece como uma
“cabeça de orelhas cortadas, olhos cúmplices e grande boca em chamas”,96todos esses momentos simbolizam a castração, estabelecendo
entre eles um fio de tragicidade. Essa estratégia lembra uma visão
oracular, uma espécie de antecipação dramática, a trágica morte de
Baltasar. Como diz Emil Staiger,97 grandes acontecimentos lançam
antes de si suas sombras.
LINS, 1994, p. 138.
Idem.
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Na visão de Ana Luiza Andrade, a “impotência do menino, que
se reconhece frágil e pequeno diante da força resistente e castradora
que o subjuga, leva-o à reversão mais drástica de sua situação: a autodestruição”.98 E como no gênero dramático dizer é fazer, há palavras
e imagens bastante funcionais para a ideia de elo entre as cenas, entre
as ações dramáticas ou, ainda, como o prenúncio de uma acentuação
dramática, a “sombra” staigeriana.
Em Pastoral, tomando-se a castração como exemplo, podem-se
destacar as palavras-sombra “abate”, “cortar”, “arrancará” e as imagens que lhe são associadas, funcionando de maneira proléptica ao
desfecho de Baltasar. Uma dessas imagens referentes ainda à castração é retomada exatamente no momento em que Baltasar decide enfrentar o cavalo que lhe tirará a vida: a imagem de Joaquim abatendo
uma árvore. A expressão é retomada ipsis litteris: “Chegam a meus
joelhos, amortecidos, golpes de machado.”99 A retomada exata da
expressão confirma que esta representa uma antecipação dramática.
Numa atmosfera simbológica, pode-se tomar a árvore como símbolo
da vida que será ceifada pelo machado. Este simboliza a cólera, a
destruição, além de ser o elemento fálico, a representação de poder
do garanhão – imagem do pai de Baltasar.
Podemos perceber outro exemplo dessa atmosfera trágica do
destino do garoto neste trecho: “Aqui ninguém me vê. Canária entrega-se, mansa, a todos os agrados. Tento morder, de olhos fechados,
o fuso que ela tem na testa.”100 O fato de o menino tentar morder o
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fuso que a égua traz na testa insinua o destino impiedoso de Baltasar:
as Parcas fiam e desfiam o tempo e a vida. “O duplo aspecto da existência é, aí, manifesto: a necessidade do movimento, do nascimento
à morte, mostra a contingência dos seres.”101 Nessa perspectiva, “o
fuso, instrumento e atributo das Parcas, simbolizará a morte”.102 Mais
uma vez se confirma a ideia de que desde o início do texto a morte de
Baltasar é anunciada, como um presságio oracular. “Crescem minhas
crinas, minha cauda azul, e galopo com ódio descendo esta ladeira,
sou cavalo branco, árdego, cascos de pedra, dentes amolados.”103 Nas
palavras de Ana Luiza Andrade, o “pressentimento da morte prematura expresso então no sôfrego ritmo narrativo, num ódio galopante,
vai contrastar-se com a doçura das relações com sua égua”.104
Dentro dessa atmosfera dramática, a passagem da fortuna para o
infortúnio na vida de Baltasar incorre na relação entre Canária e um
cavalo. O menino, que vivia feliz na companhia da única criatura que
lhe dava afeto, se vê diante deste terrível fato: verá sua égua possuída
pela figura do garanhão, inimigo explícito de sua felicidade e de sua
tranquilidade. Segundo a vontade da família, Canária pertence ao
garanhão: “Canária, para mim, é posse que já não assumo. Seu dono
é o cavalo, a meia hora de marcha, de que falam meu pai e meus irmãos.”105 Portanto, uma ação dramática interna irá açular uma ação
dramática externa, pois, na primeira tentativa da entrega da égua ao
cavalo, Baltasar consegue livrá-la com uma atitude de extremado
101
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ciúme, ao castrar o animal inimigo. A descrição da cena é cinematográfica, já que transmite o clima de duelo num tom dramático em
que se destacam efeitos de iluminação, detalhes minuciosos e reações
do cavalo, imagens de elementos cortantes, tudo cooperando para
um ambiente de tensão, que vale a pena ser transcrito:

Pesa-me, na mão, a serra de cortar capim. Para bem medir a potência
e o fogo do cavalo, acendi o candeeiro de folha. Nas pernas, no vazio
e perto das narinas, a luz fumacenta mostra os desenhos das veias.
Seu pelo escuro, nas curvas, reflete a chama. É um cavalo de ferro,
coberto de ferrugem. Primeiro, virando a cabeça, explorou-me com
seu olho esquerdo, pulado, de brilho insuportável. Tranquilizado,
baixou novamente a cabeça para o capim fresco. Nesse corpo, escondido no ventre, fica o instrumento de minha humilhação. Experimento no polegar o gume da serra. Ninguém como Joaquim para
amolar um aço, ele transforma em navalha as costas de uma faca.
Curvei-me e agrado o cavalo na entreperna. Vai exibindo, aos poucos, seus possuídos, é como se abrisse o peito e expusesse, indefeso, a
fonte do existir, então eu fecho os olhos, cerro o queixo, e, com a mão
toda, os braços de cipó mais tensos do que nunca, seguro o membro rajado e decepo-o com a serra, num gesto curto. (...) os negros
olhos brilhantes perdem a luz, reveste-os uma camada de cinza, sua
cabeça teima em ficar levantada, como outrora, (...) mas não tarda a
repousar, inerte e desonrada, no chão. Agita-se a luz do candeeiro.
Apagam-se, no couro do cavalo, os reflexos brilhantes, desaparecem
as veias, os cascos trêmulos fazem-se mais brancos. O sangue espumante é odoroso e negro.106

Nesse momento, Baltasar, por um louco ciúme, se faz tão animal
quanto o garanhão. A castração insinua-se como um ritual: ela é denotada iconicamente na “serra de cortar capim”; no “desenho das
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veias”; no “cavalo de ferro” que vira “ferrugem”; no “gume da serra”;
nas referências fálicas presentes na “serra”, no “polegar”, na “navalha”,
na “faca”, no “cipó”, no “membro”. Mas, por Canária, ele era capaz
de tudo. Resistiu às chicotadas do pai e às dos irmãos com a sensação de quem, corajosamente, defendeu aquilo que lhe pertencia;
havia sido justo consigo mesmo. Afinal, se existe uma crença fixada
na memória de todos os povos que associa originalmente o cavalo às
trevas, Canária é para Baltasar vida, símbolo nutriente. Entretanto,
na sequência das ações dramáticas, se o menino vencera o primeiro,
sucumbira ao segundo garanhão, ao qual estavam destinadas Canária e a virgindade da égua.
Assim, as atitudes e o comportamento de Baltasar diante dos dois
garanhões são moldados pela imposição da família quanto ao destino de Canária e pelo que os cavalos fariam à égua. Portanto, o encadeamento das ações dramáticas externas de Pastoral nasce como
consequência de motivações internas de Baltasar. Essas ações dramáticas estão intimamente relacionadas aos conflitos vivenciados nessa
narrativa.
Guiados por aqueles olhos de encenador, adentramos pela abertura das cortinas, para contemplar espetáculos diversos. Os livros,
então, nos disseram que, historicamente, uma das produções em que
a intergenericidade poética pode ser mais flagrante é o teatro romântico – estética em que se associaram a tragédia e a comédia, o lirismo
e a tragédia –, mas esse interdiscurso se estendeu a outras manifestações literárias, como o romance. Nesse sentido, lembramo-nos
de que Machado de Assis, ao comentar Iracema (1865), de José de
Alencar, e sugerir que os capítulos do romance podem ser dividi-
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dos em estrofes, chama-lhe poema em prosa. Aliás, esse romance de
Alencar apresenta a intergenericidade poética, como atesta o quadro
que segue.
•

Elementos épicos: simbolicamente, Iracema – a índia heroína
– seria a própria pátria, que, a partir do envolvimento amoroso com Martim – representação de Portugal –, daria nascimento ao povo brasileiro; o maravilhoso seria representado
pelos deuses indígenas – as forças da natureza brasileira; a
história da fundação do Ceará; o confronto histórico entre os
pitiguaras – aliados dos portugueses – e os tabajaras – aliados
dos franceses.

•

Elementos líricos: a linguagem melódica, com ritmo poético;
as ações são reduzidas, inferiores à linguagem poética/imagética; a saudade com status de personagem – a de Martim,
que sugere a ponta do triângulo amoroso entre o colonizador
português e a índia brasileira – e a de Iracema, causa da morte
da heroína.

•

Elementos dramáticos: tal qual o oráculo de Delfos, o vinho
de Tupã anuncia a trágica morte da heroína indígena; Iracema, por ser a guardiã do segredo da Jurema, deveria manter-se
virgem, mas, ao entregar-se a Martim, assina sua sentença de
morte; o amor impossível e trágico entre Iracema e Martim.

O próprio Alencar, num outro romance seu, Senhora (1875), escreve, numa advertência a quem for ler sua obra:
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Ao leitor:
Este livro, como os dois que o precederam, não são da própria lavra
do escritor... (...) A história é verdadeira; (...) e a narração vem da
pessoa que recebeu diretamente, (...), a confidência dos principais
atores deste drama curioso.
J. de Al.107

O livro é separado em quatro partes, as quais sugerem quatro atos
teatrais: Preço, Quitação, Posse e Resgate. Ademais, no fim do livro, o
narrador menciona: Cerram-se as cortinas, numa evidente referência
a uma peça de teatro.
Na produção pictórica, os olhos de encenador veem também
cortinas se abrindo. Para visualizarmos ações e atitudes como representações de um discurso, “Os Lictores Levam a Brutus os Corpos de seus Filhos”, de Jacques-Louis David, peça do acervo do Museu do Louvre. Pintado no ano da Revolução Francesa, esse quadro
de David retrata bem o espírito revolucionário. A cena pintada por
ele é o momento exato em que os lictores levam os corpos dos filhos, mortos por desrespeitarem a situação política de Roma. Finda a Monarquia, instalou-se a República, situação da qual Brutus
fez parte diretamente. Brutus descobriu que havia conspiradores
tentando embargar a República, para restaurar a Monarquia. Sua
ordem, então, foi que se cumprisse a lei, isto é, que os conspiradores
fossem combatidos e mortos.
Tragicamente, Brutus descobre que seus filhos eram os traidores,
em busca de restaurar o trono. A sentença de morte por traição ates107
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ta que não foi um pai que mandou matar os filhos, mas que se
cumpriu a lei. Ou seja, Brutus pôs o Estado-nação acima de laços familiares e, ao invés de pensar no individual – princípio de
corrupção para um político –, o estadista pensou na coletividade – princípio democrático. Brutus, portanto, coloca o Estadonação acima de sua própria família, acima até de seus sentimentos paternais.
Mas além de abordar essas questões ético-políticas, Jacques
-Louis David põe em relevo o custo de tal atitude. Dessa maneira, percebe-se que o quadro não expõe um patriotismo cego, o
triunfo da razão, já que existe grande carga emocional na imagem. Vê-se Brutus ensimesmado, introspectivo, imerso em uma
sombra, “abrigado” pela deusa Atena e segurando o decreto em
sua mão esquerda. De costas para a entrada dos corpos de seus
filhos, a figura de Brutus lembra circunspecção. Em oposição a
essa figura, chamam a atenção as mulheres, provavelmente a esposa do estadista e suas filhas. Elas formam a outra metade do
quadro, a parte mais iluminada, reveladora da angústia da perda
de entes queridos.
Há uma sugestão de ambiente trágico, com muitos ingredientes de uma tragédia clássica grega: o erro trágico, a culpa trágica,
a manipulação do Deus Destino, uma revelação final chocante.
Dentro dessa concepção, soa muito interessante destacar-se que
a plasticidade alegórica da pintura sugere uma cercania muito
grande com a plasticidade alegórica do universo dramático, teatral, cênico, por fim. Nesse sentido, o quadro de Jacques-Louis
David sugere uma tragédia que espera ser escrita.
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Mas tudo isso não significa dizer que elementos da Lírica, da Épica e da Dramática provocam, ao se interpenetrarem, menor eficácia
estética ou, ainda, que se trata de um juízo de valor, em que esta é
melhor que aquela ou vice-versa. Antes, dão, no caso de Pastoral, à
Épica tons menos objetivos, traços que denotam uma espécie de parada na narração, em favor de uma contemplação sonora, linguística,
imagética. Ou seja, comprovam, desse modo, a interpenetração de
elementos da Épica e da Lírica. E no caso de “Os Lictores Levam a
Brutus os Corpos de seus Filhos”, os olhos de encenador dizem que,
entre o pincel e o traço, há mais espetáculos do que pode perceber
nossa vã existência.
Por fim, a intergenericidade poética é um dos ingressos para a
montagem de espetáculos em que escrever criativamente assume a
encenação e o protagonismo, por deixar livres os olhares que desformam o mundo estático, para construir o mundo estético. Assim, poderemos estabelecer o atrito entre ideias – princípio do conflito teatral – e, então, buscar, criativamente, novos sentidos e novas formas.
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INSPIRAÇÃO E AÇÃO: OS GATILHOS DA CRIATIVIDADE NA
ESCRITA E O SENTIR E O AGIR NO TEXTO LITERÁRIO
SIDNEY NICÉAS

p

arecia um processo meditativo, o escritor imerso em si, deixando brotar dele mesmo um quantum de sensações que trespassava o éter e se materializava no papel. Era só o início. Ideias e
gracejos poéticos se fundiam. Prosa fluente. A mente tentando ainda
não buscar acordos entre o que surgia e o que era escrito. O escritor
apenas deixando fluir... E escrevia. E percebia a própria caixa torácica
se expandir. E sentia luz e letras explodindo no todo que ocupava. E
pintava um filme que se consolidava no subconsciente (película que
nortearia os demais passos daquele escrever). E destravava os crivos
de si com habilidade. E se permitia ir longe... Sim, o escritor sabia:
o caminho seria mesmo longo entre aquela madrugada de vazões
invisíveis e todos os subsequentes dias de trabalho árduo em que se
debruçaria sobre o texto.
Quem é o escritor descrito acima e que processo foi esse que vivenciou? Sua experiência é pessoal ou se conecta com tantos outros fazedores de literatura? Será todo ato inicial da escrita fruto do desconhecido captado consciente ou inconscientemente? Existe inspiração? E o
que é? Vem a criatividade desse processo? O conhecimento técnico é
o mais importante de tudo? O que é o sentir e o agir no texto literário?
A proposta deste ensaio é investigar, ainda que timidamente e sem
nenhuma pretensão senão a de gerar reflexão, o que conecta ideias e
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ação. Mais do que buscar verdades – até porque não há verdades coletivas na exteriorização do universo interior de cada ser –, a ideia é
expandir a reflexão acerca do que nos torna escritores de fato e tentar
compreender um pouco melhor o que nos possibilita o ato criativo,
indo além da malfadada discussão sobre inspiração e técnica. E se
somos seres criativos por natureza, tornamo-nos hábeis em talhar a
palavra através do ofício de escrever – ainda que com recursos técnicos mínimos em relação ao turbilhão extraordinário do pensamento.
Descartes (1596-1650) definiu o ser humano pelo viés do pensamento:“Sou uma coisa que pensa, isto é, que duvida, que afirma, que
ignora muitas, que ama, que odeia, que quer e não quer, que também
imagina e que sente.”108
O pensamento é o norteador humano, sua essência, gatilho principal para a criatividade, ainda que esta tenha também outras raízes,
como bem definiu Alencar (1996):

A criatividade tem a ver com os processos do pensamento que se associam com imaginação, insight, invenção, inovação, intuição, inspiração e originalidade. Ela diz respeito a uma disposição para pensar
diferente e para brincar com ideias.109

É interessante, embora não novidade, perceber que os gatilhos para
a criatividade têm ramificações profundas, que vão do inconsciente
ao consciente, e perpassam, por que não, o éter que nos abriga, o
DESCARTES, René. 1596-1650. https://pt.wikipedia.org/wiki/Pensamento.
ALENCAR, Eunice M. L. Soriano de. Gerência da criatividade. São Paulo:
Makron Books, 1996.
108
109
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ainda incognoscível, tão cobiçado – sim, de onde vêm as ideias?
Tão somente do cérebro humano? Terão as filosofias orientais razão
em oferecer milenares conexões entre o palpável e o impalpável? O
quanto de mágico e real há nessas reflexões?
Na realidade, independentemente de teorias, a prática ensina que
tudo é relativo em cada universo humano. E em se falando de escrita,
mais ainda. Ensinar a escrever é falácia, assim como o é em relação à
criatividade. É preciso estar disposto e receptivo aos incontáveis estímulos que podem funcionar ou não para a criatividade, assim como
às dicas de técnicas e maneiras de trabalhar o texto, que igualmente
podem funcionar para uns e não para outros (por razões das mais
diversas) – resumindo, não há receita pronta. Essa é a grande sacada
da Escrita Criativa, o estímulo ao original não exatamente como único, mas como o inovador de si, até o amadurecer de todo o processo
pessoal do ato de escrever. Assim nascem os bons escritores (e quem
define o que é bom ou ruim?).
Construir textos a partir de si é preponderante, mas não única
via. Devaneios funcionam! Afinal, o que seria da arte sem a loucura
do artista – de Dalí a Erasmo? Observar o cotidiano e a si mesmo
é espelho para a criação literária. Ambientações, temporalidade (ou
sua ausência), características físicas e psicológicas dos personagens...
A loucura criativa se emaranha com o objetivo posterior e pode, sim,
resultar no novo.
Pensar e criar são poderosos instrumentos do ser humano para a
vida cotidiana. Elementos indispensáveis para o escrever, vindos do
mais profundo invisível que compõe cada indivíduo. A partir dessa
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constatação, podemos questionar de onde vem a chamada inspiração que, na escrita, também dá vida ao pensamento criativo. O russo
Vladimir Nabokov (1899-1977) deixou notáveis contribuições para
o entendimento dessa inspiração e da consequente necessidade de
desenvolvê-la, na escrita, com habilidade técnica e refutação ao senso
comum – o que pode resultar em um texto original.

(...) a passagem do estágio dissociativo para o associativo é marcada por uma espécie de excitação espiritual, expressa de modo muito
vago pela palavra inspiração (...) algo que o bom senso precisa condenar. (...) No entanto, uma vez mais, uma coisa é buscar os elos e os
estágios da vida, e outra bem diferente tentar compreender o que a
vida e o fenômeno da inspiração realmente são. (...) A língua russa,
que em geral é comparativamente pobre em termos abstratos, fornece definições para dois tipos de inspiração, vostorg e vdokhnovênie,
que podem ser parafraseadas como “êxtase” e “retomada”. A diferença entre elas é em essência “climática”, a primeira sendo quente
e breve, e a segunda, fria e continuada. (...) vostorg, o êxtase inicial,
que não tem nenhum propósito consciente, mas que é fundamental
para ligar a demolição do velho mundo com a construção do novo.
Quando chega o momento certo e o escritor começa a escrever o
livro, ele dependerá do segundo tipo de inspiração, sereno e constante – o vdokhnovênie, o companheiro fiel que ajuda a recapturar e
reconstruir o mundo. A força e a originalidade envolvidas no espasmo inicial de inspiração são diretamente proporcionais ao valor da
obra que será escrita. (...) Por outro lado, não quero dar a impressão
de que o impulso inicial para uma bela obra literária sempre resulte
de algo visto, ouvido, cheirado, provado ou tocado durante perambulações ao léu de algum intelectual que ama as artes. Embora não
seja de desprezar que cada um desenvolva a arte de repentinamente
formar padrões harmoniosos a partir de filamentos muito diversos,
e embora, como no caso de Marcel Proust, a ideia de um romance
possa derivar de sensações tão reais quanto a dissolução de um bolinho na boca ou o desnível de uma laje onde se pisa, seria descabido concluir que a criação de todos os romances deveria se basear
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em alguma notável experiência física. A ânsia original pode abrir
numerosos caminhos dependendo dos diferentes temperamentos e
talentos; pode ser a série cumulativa de vários choques praticamente
inconscientes; ou pode ser uma inspirada combinação de diversas
ideias abstratas sem um pano de fundo físico bem definido. Porém,
de um modo ou de outro, o processo ainda pode ser reduzido à forma mais natural da excitação criativa – uma súbita e vívida imagem
construída em um lampejo a partir de unidades dissimilares que são
apreendidas de um só golpe em uma explosão estelar da mente.110

As lições do mestre Nabokov aprofundam o intento deste ensaio.
Sua definição de “êxtase” e “retomada” são aplicáveis para qualquer
texto, curto ou longo, resultando ou não num livro. É conceito relevante para a escrita literária. Devaneio criativo ou vazão da força
invisível, a verdade é que inspiração e ação andam juntas, tanto que a
última é parte da primeira até na grafia!
Aqui vale uma observação relevante: o já citado poder de observação do cotidiano, de si e do outro. Cada indivíduo é espelho (olha
esse termo aqui novamente) do todo que o cerca, inevitavelmente.
Compreender a realidade tem ponto de vista próprio e é por deveras
importante para a construção da personalidade do texto (mais ainda
para viver melhor em sociedade!). Interessante é exercitar o paradoxo aludido por Nabokov, que, entre o “êxtase” e a “retomada”, o que
ele chama de bom senso, não se detone a natureza criativa da ideia
original. Que fique claro: o senso comum e as crenças arraigadas podem (mas não devem!) desmoronar o novo. Além disso, somente as
NABOKOV, Vladimir, 1899-1977. Lições de literatura/Vladimir Nabokov.
Edição, prefácio e notas: Fredson Bowers. Introdução: John Updike. Tradução:
Jorio Dauster. São Paulo: Três Estrelas, 2015, pp. 443-445.
110
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técnicas narrativas e de escrita podem (e devem!) talhar a produção
textual. Talvez seja mesmo esse o processo ideal, ainda que, reforcemos, não haja receitas prontas.
Outro aspecto que vale refletir é o prazer. Para muitos, escrever
é uma luta árdua, inglória, extasiante. Da inspiração ao talhar, para
não repetir os termos nabokovianos, tudo é doloroso... Mas passar
por tudo isso e ver um texto pronto e/ou uma obra materializada não
é um “tesão”? Onde está o prazer senão na dor ultrapassada e bem
vivenciada?
Indo além, criar tem conexão direta com o prazer: “A criação do
novo não é conquista do intelecto, mas do instinto do prazer agindo
por uma necessidade interior. A mente criativa brinca com os objetos
que ama.”111 (JUNG apud MATTOS, 2015)
Vamos ainda mais além. O leitor busca pelo prazer da leitura, seja
que aspecto isso tenha individualmente para ele. O escritor e o leitor
conectam-se pelo que o próprio Nabokov chamou de imaginação.

Uma vez que o grande artista usou sua imaginação ao criar o livro, é
natural e justo que seu consumidor também a use. (...) O que precisa ser criado, acho eu, é um harmonioso equilíbrio artístico entre a
mente do leitor e a mente do autor.112

É a imaginação o elo entre escritor e leitor: o primeiro cria imagens
em palavras; o segundo dá vida a um processo muito individual.
JUNG, Carl apud MATTOS, Vera. A importância do autoconhecimento – Mais
uma vez, 14 de setembro de 2015: http://autogestao.com.br/um-dos-diferenciaisdas-pessoas-realizadoras/.
112
NABOKOV, Vladimir. Op. cit., p. 40-41.
111
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Mais ainda, é ela conexão direta para o prazer (ou não) em escrever
e ler. Há quem prefira escrever com longos detalhamentos de lugares e características físicas. Há quem não suporte isso. Há também o
contrário. Por isso não se deve escrever pensando no leitor (em suas
crenças, gostos, vontades), mas é importante considerar o poder da
imaginação do texto e seu efeito em quem o lerá.
Feitas todas essas considerações, é de se pensar no escritor que,
conforme explicitado no início deste ensaio, debruçava-se, em
algum momento da sua vida, na própria mente para expandir os
flashes criativos e escrever. Ele, refutador da intelectualidade que
lhe é atribuída apenas por ser escritor (tudo é mais além) e da ânsia
do mercado por vendas e prêmios (tudo é mais além). Brinca de
estudar a escrita. Diverte-se em fazer literatura e levá-la para além
das margens sociais impostas. Compreende (ou acha que compreende) as fronteiras aqui explicitadas entre a inspiração e a ação,
a imaginação e a criatividade, o sentir e o agir no fazer literário. E
só quer mesmo viajar, continuar escrevendo...
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A MULHER E O CHAMADO DA LITERATURA
VALESCA DE ASSIS

A

mulher que se sinta chamada pela literatura tem, pela frente,
uma longa e difícil corrida de obstáculos. Mais do que no plano
exterior, essa corrida dar-se-á, sobretudo, na interioridade da mulher. Já de início, ela terá de defrontar-se com as culpas inerentes à
condição feminina. Falar em feminino implica falar em masculino.
E essa diferença de gêneros que, para fins literários, é tão somente
uma construção cultural, nem por isso terá um sentido puramente
retórico. O trabalho inexorável do tempo fura a pedra da resistência e acaba por minar a possível lucidez. Retomemos os alicerces da
civilização ocidental. Os deuses olímpicos, comandados pelo maior
deles, Zeus, precisavam encontrar um castigo exemplar para os homens que haviam desafiado as forças divinas. O que engendraram?
Hefesto, filho de Zeus, modelou em argila a primeira mulher. Que
atributos essa figura de argila recebeu? Atená ensinou-lhe a arte de
tecer (intrigas?); Afrodite deu-lhe a beleza e insuflou-lhe o desejo indomável que atormenta os membros e os sentidos; Hermes encheu-lhe o coração de artimanhas, impudência, ardis, astúcia, fingimento
e cinismo. Nesse tempo, a raça humana (formada de homens) vivia
tranquila, ao abrigo do mal, da fadiga e das doenças, quando Pandora, a mulher enviada pelos deuses para perder o homem, ainda a
caminho da Terra, abriu a tampa do pote que devia conduzir até ele,
movida pela curiosidade feminina, e dela evolaram todas as calamidades que até hoje atormentam a humanidade. Depois temos EVA, a
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que foi construída a partir de uma costela do homem, e aquela mesma que o fez perder o Paraíso...
Por aí começa toda uma história de servidão e culpas.
Ah, não esqueçamos que a mulher tem um elemento que a torna
“maior” que o homem: ela – e somente ela – é capaz de gerar filhos.
Condição que a faz rainha e escrava. A prole humana é exigente, demanda intensa e extensa dedicação. Devido a tais exigências, estabeleceu-se que o espaço da mulher seria o lar e a realização deveria
se dar no campo do labor – atividade em que nada se cria e nada se
transforma: tudo se repete. Para o homem, o espaço da caça, da conquista, das transformações: o mundo do trabalho.
Clarice Lispector, em seu conto “Amor” (Perto do coração selvagem) coloca magistralmente esse campo de realização feminina:
“Os filhos de Ana eram bons... Uma coisa verdadeira e sumarenta. Cresciam, tomavam banho, exigiam para si, malcriados, instantes
cada vez mais completos. A cozinha era enfim espaçosa, o fogão enguiçado dava estouros. O calor era forte no apartamento que estavam aos poucos pagando. Mas o vento batendo nas cortinas que ela
mesma cortara, lembrava-lhe que se quisesse podia parar e enxugar a
testa, olhando o calmo horizonte. Como um lavrador, ela plantara as
sementes que tinha nas mãos, não outras, mas essas apenas. E cresciam as árvores, crescia sua rápida conversa com o cobrador, crescia
a água enchendo o tanque, cresciam os filhos, crescia a mesa com
comidas, o marido chegando com os jornais e sorrindo de fome, o
canto importuno das empregadas do edifício. Ana dava a tudo, tranquilamente, sua mão pequena e forte, sua corrente de vida.
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Certa hora da tarde era mais perigosa. Certa hora da tarde as
árvores que plantara riam dela. Quando nada mais precisava de sua
força, inquietava-se (...)
No fundo, Ana sempre tivera necessidade de sentir a raiz firme
das coisas. E isso um lar perplexamente lhe dera.(...) Sua juventude
anterior parecia-lhe estranha como uma doença de vida. Dela havia
aos poucos emergido para descobrir que também sem a felicidade
se vivia (...) Criara em troca algo enfim compreensível, uma vida de
adulto. (...)
Sua precaução reduzia-se a tomar cuidado na hora perigosa da
tarde, quando a casa estava vazia, sem precisar mais dela (...) Saía
então para fazer compras ou levar objetos para consertar, cuidando
do lar e da família à revelia deles.”
Numa dessas tardes, Ana avistou, do bonde, um cego que mastigava chicle... O movimento de mastigação, a sequência de sorriso e
não sorriso daquele cego, fez explodir alguma coisa em Ana: a sua
vida tranquila e cuidadosamente arquitetada:
“Ela apaziguara tão bem a vida, cuidara tanto para que ela não
explodisse. Mantinha tudo em serena compreensão, separava uma
pessoa das outras, as roupas eram claramente feitas para serem usadas e podia-se escolher pelo jornal o filme da noite – tudo feito de um
modo a que um dia se seguisse o outro. E um cego mascando goma
despedaçava tudo isso (...)
Não havia como fugir. Os dias que ela forjara haviam-se rompido
na crosta e a água escapava. Estava diante da ostra.(...): seu coração
se enchera com a pior vontade de viver.
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Depois [de um jantar], quando todos foram embora e as crianças
já estavam deitadas, ela era uma mulher bruta que olhava pela janela.
A cidade estava adormecida e quente. O que o cego desencadeara
caberia nos seus dias? Quantos dias levaria até envelhecer de novo?
Hoje de tarde, alguma coisa tranquila se rebentara...”
Digamos que Ana, como muitíssimas mulheres, resolvesse ingressar no mundo do trabalho. Diante da insistência de algumas pioneiras, a sociedade abriu à mulher algumas áreas de trabalho, desde que
este não as afastasse demais de suas verdadeiras funções. Ana passaria – como a maioria delas – os restantes anos de sua juventude
sentindo-se falhando nos dois campos. Como alçar grandes voos no
trabalho, se não poderia cortar as amarras dos seus deveres laborais?
Luciana de Abreu, professora e intelectual gaúcha, reclamava, já
nos anos setenta do século XIX:
Nós temos sido caluniadas, dizendo-se que somos incapazes dos
grandes cometimentos, que somos de inteligência fraca, de perspicácia mesquinha; e que não devemos passar de seres caseiros, de
meros instrumentos do prazer e das conveniências do homem (...).
Nós temos sido condenadas à ignorância, privadas dos direitos de
cidadãos (...).

Há um conto português, exemplar, sobre a condição feminina
mais comum depois da mãe/dona de casa: a de professora. A história começa com a chegada de novas professoras que vêm render os
velhos mestres das escolas primárias. Há uma maravilhosa descrição do instante em que os velhos e as moças compreendem os seus
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papéis na troca de bastões: os velhos dão-se conta de que aquelas
jovens são as mensageiras de seus crepúsculos, restando-lhes, agora,
“recolher à casa e à memória de suas viúvas e extinguir-se no sótão
das recordações turvas e infinitas” ; as moças, por sua vez, “sentiam
uma grande pena por suspeitarem que eles sairiam dali trôpegos,
amargurados e vencidos...” Com o suceder-se dos períodos letivos,
“As meninas magras de outrora engordaram, envelheceram, e não
deram por isso. Converteram-se em mulheres um pouco sombrias,
que lentamente perdem a grandeza tumultuosa das mães e das
amantes. Vão ter em breve os corpos rochosos, serão elas mesmas
volumes, massas bojudas, com as asas dos ombros descaídas (...) e
terão as mandíbulas frouxas, de velhas ratas astuciosas. Elas regateiam, elas tricotam freneticamente pelos cantos, elas depenicam
suas eternas e mesquinhas tragédias domésticas.” A protagonista da
história em pauta teria um amante poeta, que a visitava, secretamente, nas noites de sábado. Nas manhãs de domingo, já sozinha,
saía a “ver os barcos e pombos, olhar a angústia dominical das famílias dispersas que levavam as crianças aos parques e jardins; (...)
os pais dos meninos sentavam-se nos bancos (...), e via-se (...) como
estava frio e gasto o amor, e como o silêncio de ambos comera já todas as cerejas e romãs do pomar do amor, para depois se encher de
limões amargos, espinhos de rosa e de frutos cruéis”. O amante-poeta – embora o autor jamais confesse explicitamente – não passa de
uma ficção que a personagem criou, a fim de colorir, um pouco, sua
vida privada. Mas a vida em si, a dimensão real da existência daquela mulher – suspensa durante os fins de semana – recomeçava a cada
segunda-feira, no espaço escolar: “Saibam que esta escola foi sempre
a grande e única roda da minha vida. Alunos vinham transferidos
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de outras escolas, muito pequenos ainda, de olhos assustados, com o
inconfundível desamparo das crias quando em tempo de desmame.
Recebia-os por vezes em pranto, mãe dos seus olhares inteligentes
e implorativos (...) Aos outros, os mais esquivos, guiou-os a minha
paciência sempre esforçada e sempre tolerante na direção das vozes
e das luzes que iluminam os livros. O centro do mundo não existe,
é onde se está. E, por isso, eu em minhas aulas me punha no centro dele, sendo a sacerdotisa dos males e a suprema juíza de todos
os conflitos. E então ouvia (...) sobretudo porque cada uma dessas
travessuras era apenas uma maneira de eu ser mãe de todos eles, e
porque a teta invisível do meu corpo reclamavam-na ainda aquelas
bocas sedentas (…). Eu era a ordem, a árvore e o galho de onde se
partia a ensaiar o primeiro voo no espaço, fora do território finito do
ninho. Tinha os meus pássaros. (...) Ao fim da aula, minha mão pousava nas cabecinhas crespas que principiavam a ser loucas da minha
loucura, e isso era uma bênção de mãe extenuada, porém centrada
ao eixo de cada uma daquelas energias que principiavam a descobrir
em mim o destino e o segredo de outras mulheres. De um ano letivo
para outro, vi-os crescerem para mim: primeiro os buços, depois as
vozes inesperadamente grossas, a seguir a acne do hormônio que
devia ou não libertá-los da ilusão de mim – e eis que nos olhos deles
brilhavam então as estrelas doces, as luas irreverentes do desejo de
serem também o meu poeta de sábado. (...) Nunca por nunca me
recusei a uma que fosse dessas paixões. Sentia nelas, a meus pés, o
crescimento físico do mundo, o movimento dos mares, o sismo e o
fogo dos continentes. Em última análise, é essa a única finalidade da
vida de uma professora: assistir ao concerto, identificar de ouvido o
som e o peso de cada instrumento na sinfonia. (…) Amavam-me até
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ao dia final da exposição dos trabalhos e dos seus objetos de paixão,
feita na biblioteca da escola na última semana de aulas de cada ano.
Depois, via-os partir sem nunca olharem para trás. (...) e era quando
de novo eu compreendia que em mim se cumpriam os ciclos da vida
e que a grande roda da tômbola voltava a girar por cima da minha
cabeça. (...) É certo que tive já necessidade de usar um duplo par
de óculos, uns de ver ao perto e outros para olhar mais longe. Além
disso, aconteceu que um inevitável médico me prescreveu uma dieta quase espartana, por causa da tensão arterial, do colesterol e da
diabetes. O meu corpo conheceu mesmo o desespero da primeira
desordem interior e começou lentamente a deixar de pertencer-me
(…). Perdi metade dos meus dentes, e por isso recorri à prótese que
agora castiga o meu sorriso e me magoa as gengivas. (…) De resto,
raros são agora os que vêm ter comigo, no intervalo das aulas, à
porta da sala dos professores. Os poucos que ainda me frequentam
trazem já no olhar o respeito e o pudor, e a distância que, em parte,
só é devida às avós mais severas.” “Do Amor Maior que a Vida”, in
Bem-aventuranças, João de Melo. Publicações Dom Quixote, Lisboa, 1992, 158 p., pp. 71-81.
Bem, nem a Ana de Clarice Lispector nem a professora de João
de Melo estão condenadas para sempre a esse quadro devastador.
Ambas poderão ir além disso. Se aquela “doença de viver” for mais
forte que as amarras do gênero a que pareciam condenadas, se tiverem coragem de arriscar-se nos voos, conseguirão vislumbrar um
mundo verdadeiramente criativo: aquele que parecia destinado só
aos homens. No caso da MULHER DIANTE DO CHAMADO DA
LITERATURA, ela poderá – se atender ao chamado, se conseguir
ouvi-lo através de tantos véus – atuar no campo da transcendência.
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E aí, nesse plano superior da criação, toda a sua história passada
será reescrita, bem como, em longo prazo, toda a história do seu
gênero. Ana não esquecerá das ansiedades do outro plano, pois
transitará entre um e outro. A professora ainda medirá certas
passagens de sua existência, tomando como critério a alternância
dos períodos letivos. A diferença é que as duas serão capazes de
viver com essas ansiedades. Rollo May, em seu livro A coragem
de criar, afirma: “Na minha opinião, as pessoas criativas distinguem-se pelo fato de serem capazes de viver a ansiedade, embora
paguem um alto preço por esse dom de ‘loucura divina’ – para
usarmos a expressão adotada pelos gregos – em termos de segurança, sensibilidade e defesa. Não fogem ao não ser, lutam com ele
e obrigam-no a produzir o ser. Batem à porta do silêncio à espera
da resposta musical; perseguem a ausência de sentido e a obrigam
a significar.”
Fiz questão de que o autor do segundo conto – o da professora
– só fosse revelado no final, a fim de evidenciar que a expressão da
condição feminina não é prerrogativa das mulheres. João de Melo
logrou construir um interior feminino tão verdadeiro que parece
impossível a um homem. Porém, em literatura, o gênero não conta,
a não ser enquanto tema. A sensibilidade de um escritor tem de ser
masculina e ferminina, jovem e velha, infantil e adulta. Nesse ponto do caminho, já não existem diferenças. As diferenças estão antes,
quando Zeus enviou o castigo aos homens; quando Deus construiu
Eva de uma costela de Adão; quando os grupos sociais distribuíram
funções diferentes para homens e mulheres; quando as mulheres
não tinham inteligência e, por isso, nem deveriam estudar. Pelo
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descompasso de tempo que tais conceitos e princípios criaram entre
homens e mulheres, estas, de um lado, demoraram a ser personagens
literários consistentes e, por outro, demoraram mais ainda a construir as próprias obras literárias.
Para homens e mulheres houve diferentes tempos históricos para
atingir o plano da criatividade, seja na vida pessoal, seja na literatura.
Porém, uma vez lá, as possibilidades de realização são as mesmas. O
que une quem lá está é a paixão pela forma, a luta contra a desintegração, o esforço para dar vida a novos seres que trazem harmonia e
integração.
Dessa paixão comum vão resultar novas leituras da condição humana, que só ao ser humano é dado fazer. Máximo Gorki define isso
muito bem no opúsculo Como aprendi a escrever: “Para mim não
existem ideias fora do homem; para mim o homem, e somente o homem, é o criador de todas as coisas e de todas as ideias, o fazedor de
milagres e o futuro amo de todas as forças da natureza.”
E, para concentrar-me no terreno específico da literatura, encerraria com um trecho lapidar de Deonísio da Silva, em Avante, soldados: para trás!: “Os evangelistas foram mais importantes que Jesus
Cristo, escritores que eram. Sem seus relatos, Cristo nem teria existido. Nada do que escreve minha mão direita é posto no papel sem um
propósito sutil do Todo-poderoso. Quanto mais o que escrevo usando as duas mãos, já que, havendo tanto e cada vez mais por escrever,
nós, os escribas, não damos mais conta com uma mão só.”
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