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coMo coNtroLar o teMPo 
berNarDo JosÉ De Moraes bUeNo

ontrolar o tempo é fácil. 
Para fazer o tempo passar mais devagar, tenha um filho e es-

pere que ele adormeça. Melhor ainda, faça planos de assistir a um 
filme com sua esposa quando o filho dormir. Peça uma pizza. Filhos 
são naturalmente imprevisíveis (confie em mim, tenho três), mas, 
ao fazer planos, eles se tornam um pouco erráticos: simplesmente 
não vão dormir na hora certa. Talvez só adormeçam após um tempo 
longo demais para poder assistir ao tal filme ou comer aquela pizza 
ainda quente (adoro meus filhos – este exemplo é puramente para 
fins de argumentação). A expectativa de algo bom faz o tempo passar 
mais devagar.

Outra sugestão: escreva um livro. O gênero não faz muita dife-
rença, mas, para um efeito mais acentuado, romances são melhores. 
São melhores porque são mais longos. Durante o processo de escri-
ta, alimente suas expectativas: veja-se na noite de autógrafos. Sonhe 
com as entrevistas para jornais, blogs ou canais do YouTube. Veja-se 
palestrando em alguma universidade. Faça esboços da capa, mesmo 
sabendo que a escolha será, provavelmente, da editora. Observe aten-

c
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tamente enquanto a vida se intromete: contas, trabalhos, prazos, en-
comendas, viagens, doenças, cansaço, ansiedade. Tudo isso vai acon-
tecer durante o tempo de escrita. Passe um tempo sem escrever. Sofra 
um pouco por ter abandonado o projeto. Volte a escrever. Termine 
o livro. Ao final do processo, você perceberá que o tempo aumentou 
consideravelmente.

Para fazer o tempo passar mais rápido, estabeleça prazos. Ouça o 
som bonito que fazem quando os prazos passam voando sobre sua 
cabeça (eu queria ter inventado essa, mas foi o Douglas Adams). Ou-
tra ideia: fale com seus amigos por aplicativos de mensagens instan-
tâneas. Espante-se com o tempo que passou desde a última vez que 
se viram pessoalmente. Ou ainda, pense sobre a morte.

O clima pode ter ficado um pouco mais pesado, agora. Peço per-
dão.

Eu tenho pensado sobre a morte. Ou: estamos cada vez mais pró-
ximos da morte e cada dia sem escrever é um passo mais longe da 
eternidade. Se a arte é longa e a vida é breve, escrever é um exercício 
de imortalidade, uma luta fútil contra a morte, uma busca pela pedra 
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filosofal, uma tentativa de escapar do fim. Uma tarefa que apenas 
escritores, artistas e criadores em geral podem empreender, pois não 
têm o bom senso de aceitar a imensa dificuldade de fazê-lo, todas as 
probabilidades contrárias, os problemas etc.

É fácil admirar-se com feitos heroicos, como lançar um livro e 
fazer sucesso durante a juventude. Nabokov tinha dezessete anos 
quando publicou pela primeira vez. Neruda, dezenove; Chimamanda 
Ngozi Adichie e Stephen King tinham vinte; Margaret Atwood e 
Mary Shelley, vinte e um; David Foster Wallace, vinte e cinco e – meu 
Deus! – a lista não para. Tudo que uma editora quer é um grande ta-
lento numa idade tenra, para lançar seus livros e anunciar aos quatro 
ventos que encontrou a nova voz da literatura contemporânea, e, veja 
só, é praticamente uma criança. 

Quem escreve não precisa se preocupar muito com a aparência e a 
sensualidade; basta a sensualidade das palavras. O culto à juventude 
coloca uma pressão excessiva sobre autores trainee que querem pu-
blicar o próximo Harry Potter antes dos vinte, escrever a fanfic que 
vai virar filme antes dos vinte e um, ganhar aquele prêmio cobiçado 
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antes dos vinte e cinco. A ansiedade e sua irmã, a depressão, são os 
grandes inimigos dos artistas, que vivem numa constante luta entre a 
necessidade da expressão e o desejo do sucesso, o criar e o ser lido, a 
satisfação pessoal na arte e a necessidade de validação externa pelos 
leitores, professores, críticos e premiações. 

Dados para buscar alívio: Agatha Christie e Kurt Vonnegut pu-
blicaram aos trinta; Jane Austen, com trinta e seis. Anthony Burgess, 
com trinta e nove; George Eliot, com quarenta. O primeiro volume 
de Em busca do tempo perdido, de Proust, só foi publicado quando 
ele tinha quarenta e três; Tolkien publicou O Hobbit aos quarenta e 
cinco anos e sua sequência, O Senhor dos Anéis, aos sessenta e três.
Bram Stoker tinha cinquenta quando Drácula foi lançado. Emily Di-
ckinson e Stieg Larson apenas alcançaram reconhecimento depois 
da morte.

Não existe uma linha do tempo para o sucesso.
Enquanto o tempo passa, resta-nos aceitar sua relatividade e seu 

mistério. Porém, fazer arte sem a pressão do tempo, uma pressão que 
impomos a nós mesmos, seria muito mais fácil e satisfatório. 
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Brincadeiras e metáforas à parte, é impossível controlar o tempo 
(pelo menos por enquanto). Uma solução: deleitar-se com a litera-
tura, suas mudanças e revoluções, suas complexidades e verdades. 
Pensar sobre o seu fazer, seus mecanismos e técnicas – o que este 
segundo volume do Sobre a escrita criativa se propõe. Testar, experi-
mentar, e, quando encontrarmos a frustração, que seja apenas o pri-
meiro passo de uma nova tentativa e uma nova perspectiva.

Porto Alegre, julho de 2018.
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– Este romance é para mim?
Luiz Antonio de Assis Brasil 

Oficinas de Criação Literária – Narrativa
PUCRS
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escrita criativa: UM aNtes, 
DUraNte e DePois Da viaGeM NavaL
   aDriaNo siQUeira raMaLHo PorteLa

O que era obstáculo transforma-se em pre-
texto para agir; converte-se em literatura o que 

me impedia de escrever. Deste modo, sem o fazer 
deliberadamente, ilustro o postulado gideano se-

gundo o qual o escritor, longe de evitar ou ignorar 
suas dificuldades, nelas deve apoiar-se  

(LINS, 1974, p. 13).

Antes dO emBARque

poiar-se nas dificuldades. A afirmativa de Osman Lins, com a 
solicitação de Patricia Tenório, para escrever sobre a escrita, 

sobre a minha escrita, me fortalece e traz força para uma narrativa 
que precisa ser produzida. Talvez, sem esse estímulo, as divagações 
sobre o meu processo criativo permaneceriam eternamente no mun-
do das ideias e no ato somente do planejar. Portanto, já de início, 
preciso agradecer e agarrar a oportunidade. 

Em 2003 decidi que seria escritor. Fácil assim. Sentaria e escreve-
ria o meu romance. Estava eu mais pretensioso do que Paulo Honó-
rio, narrador de São Bernardo, de Graciliano Ramos. Ele não preten-
dia bancar o escritor, achava que era tarde para mudar de profissão, 

a
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mesmo assim, estava produzindo o seu romance. Comecei a pensar  
na história que apresentaria ao público, e até aí tudo bem. De tanto 
pensar o enredo – ou pelo menos o que eu achava que seria –, ele me 
apareceu. Era um fim de tarde, estava a minha pessoa em um dos 
shoppings do Recife – verdade, parece um péssimo lugar para ideias 
– e o começo, meio e fim do romance estavam concretizados em mi-
nha mente. Hora de partir para o computador. Seria como escrever 
uma reportagem, responderia as seis perguntas básicas: Quem? O 
quê? Onde? Como? Quando? Por quê?, e pronto. 

Mas a novela começa mesmo é agora. Nada saía. Socorro! E os 
romances tantos que já havia lido de nada me serviriam? Preci-
sei de ajuda. A quem recorri? Aos livros novamente. Os segredos 
da ficção: um guia da arte de escrever (2005), do premiado escritor 
pernambucano Raimundo Carrero, foi o que, de fato, começou a 
me direcionar na longa jornada – estou nela ainda, tá, e nela ficarei 
até... – Foi nessa obra que aprendi “que escrever é descobrir e tra-
balhar a voz narrativa que existe em cada um de nós” (CARRERO, 
2005, p. 23). 

Então, parei de tentar escrever e fui à teoria. Carrero me ensinou 
sobre impulso, intuição, técnica e pulsação narrativa. À medida que 
me deleitava com o livro, outras obras me eram apresentadas. Deci-
di seguir à risca e iniciei um trajeto de leituras de romances e obras 
técnicas. Aos poucos minha biblioteca se enchia de Autran Dourado, 
Edward M. Foster, Ítalo Calvino etc. Dom Casmurro abriu a lista de 
romances, agora uma leitura para destrinchar o processo da escrita de 
Machado de Assis. Foi quando eu, que já queria escrever, entendi que 
ainda precisava aprender a ler. Raimundo Carrero não sabe o quan-
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to ele foi importante na minha formação de leitor. Vai ficar sabendo 
agora, graças a Patricia Tenório (desafio) e Osman Lins (dificuldade). 

Passada a fase da teoria pesada, voltei à prática. Se antes eu queria 
simplesmente escrever, agora recorri ao verbo planejar. Meu trabalho 
com o cinema ajudou um pouco, porque, para produzir os roteiros, 
primeiro se vão algumas etapas, uma delas é o argumento, uma espé-
cie de sinopse ampliada da história. Fiz isso, preparei um argumento, 
depois um roteiro do que haveria em cada capítulo, uma previsão, 
claro. Também criei uma pasta para cada personagem, arquivando 
perfis físicos e psicológicos de cada um e informações complementa-
res; outra pasta para os cenários; e uma em que guardei os principais 
acontecimentos históricos e reais ocorridos nos períodos escolhidos 
para o romance. Agora sim, mãos à obra. 

O processo foi lento e gradual. Antes da escrita de cada capítulo – 
não em todos –, fazia a leitura de um romance; a obra era escolhida 
de acordo com a temática do capítulo. Se o erotismo estava presente 
naquele trecho, lia Presença de Anita, de Mário Donato; quando o as-
sunto era crime, Crônica de uma morte anunciada, de Gabriel García 
Márquez; policial, O caso do hotel Bertram, de Agatha Christie, que 
até usei no enredo, o livro predileto da personagem principal. Foram 
156 capítulos, uma média de quarenta livros lidos somente para o 
romance, e oito anos de trabalho. Se eu tivesse a mesma potência de 
Umberto Eco, responderia o mesmo que ele, quando perguntado em 
conferências como escreveu seus romances: “Da esquerda para di-
reita” (2018, p. 12). Mas agora ele nos esclarece sobre o seu processo 
no livro Umberto Eco: confissões de um jovem romancista, livro que 
li para a escrita deste ensaio. Mais um para a conta do ler e escrever. 
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O meu romance ganhou o título depois que já estava pronto. 
Acho muito difícil resumir textos enormes em uma linha. Eu tra-
balhava em uma das emissoras do Recife quando conheci David 
Fulco, um autor de frevos, e, numa agradável conversa, encantei-me  
com o nome de uma das suas canções, que cairia tão bem na minha 
obra. Para minha alegria, o título foi cedido. Este poeta está imorta-
lizado em meus agradecimentos.

O livro conta a história de uma jovem chamada Anne, que cresce 
em meio aos mistérios da sua família. O enredo de A última volta do 
ponteiro é uma espécie de retorno, um retorno ao centro, à origem, 
à reintegração de um passado cheio de surpresas, de momentos re-
veladores. As horas se passam entre o Brasil e a Itália, entre Recife 
e Florença, criando um ambiente de inúmeras relações ítalo-bra-
sileiras. As duas culturas, tão próximas desde muito tempo, estão 
refletidas nos personagens. Crime, traição, investigação, fantasia, 
poesia, teatro e romance fazem parte dessa obra.     

Se o parágrafo acima parece comercial a você, acertou. Esta é a 
sinopse que se encontra nos sites das livrarias. Confesso, não foi 
autoria minha, foi do professor e dramaturgo Robson Teles. Foi 
melhor assim, talvez um resumo escrito por mim pudesse até afas-
tar os leitores, talvez não, vai saber. Uma coisa que muitos não sa-
bem, e que aproveito o momento para revelar, é que escrevi 98% do 
romance, os outros 2% estavam prontos. Vamos lá. Desde criança 
gosto de escrever cartas, até hoje as escrevo, e precisa ser à mão 
e em um pedaço de papel. O livro é costurado por cartas, pou-
cas, mas pontuais. Quando ele foi adaptado para o teatro, o diretor 
Normando Roberto Santos deixou-as em cena, e ficou muito boni-
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to o foco de luz nas personagens enquanto elas escreviam e faziam 
a leitura. 

A confissão é que uma única parte eu não escrevi, mas, sim,  meu 
avô materno, o senhor José Alves Siqueira Sobrinho. Anos atrás 
achei, em um papel de pão, desses bem amarelados, uma carta que 
ele havia escrito para minha avó. Achei lindo e descobri de quem 
havia herdado esse querer de colocar as palavras em pedaços de pa-
pel. A única coisa que meu avô não escreveu no documento que vou 
revelar abaixo foi a frase final; na verdade ele não estava pedindo 
perdão, mas se declarando espontaneamente. Eis a carta: 

Gentil senhorita,
Sinto uma alegria imensa por ter a oportunidade e ao 
mesmo tempo a dignidade de escrever-lhe estas tortas li-
nhas. 

Durante aquele tempo em que pude te contemplar, acre-
dite que senti do íntimo da minha alma uma paixão 
fervorosa. O meu corpo suspira pelo nosso amor, o meu 
cérebro se agita e traz aos meus olhos maravilhas sur-
preendentes. Não quero só o teu amor por distração. O 
que fazer? Declarar que te amo?

Perdoa minhas faltas e vem! (PORTELA, 2011, p. 61).

Para mim, contando com o sentimental e tudo, é a parte mais 
bela e sincera de todo romance. Hoje me arrependo de não ter colo-
cado a carta em imagem, com a textura do papel de pão aparecendo. 
Quem sabe em uma próxima edição isso poderá ser realizado. A 
última volta do ponteiro me rendeu não só o prêmio José de Alencar 
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2012, pela União Brasileira dos Escritores, como um fascínio ainda 
maior pela literatura. 

Depois do romance, não consegui mais parar de escrever – o que 
não significa publicar. Todos os dias faço os meus rascunhos, seja no 
computador, seja no papel. Ao lado da minha cama está um caderno 
afetuoso, com páginas amareladas e já com quase todas as folhas 
preenchidas por canetadas coloridas. Nessa brochura impublicá-
vel estão sonhos, ideias para romances, tentativas poéticas, contos 
e emoções guardadas a sete chaves. Vez por outra, quando abro o 
caderno, sentimentos se espalham pela casa, é lindo. 

Em meu notebook está um livro de contos, volumosamente 
pronto para publicação, mas ainda não sinto confiança para deixar 
os textos alçarem voo. Já se vão mais de dez anos com esses persona-
gens amarrados a uma tela em uma pastinha amarela virtual. Talvez 
eles já tenham nascido com o destino da não revelação – o autor 
precisa dos seus exercícios, nem tudo é publicável. Para você não me 
achar tão cruel, libertei um deles para uma coletânea, quis fazer um 
experimento, foi o conto “Flor do Inferno”, que acabou saindo no li-
vro Enquanto a noite durar (2013), pela editora Aped. A experiência 
foi boa, recebi algumas críticas positivas, alguns leitores de Brasília 
fizeram contato comigo, houve uma proveitosa troca. 

Com alguns amigos escritores recifenses participei da coletânea 
Recife de amores e sombras (2017), publicação independente. Quería-
mos fazer uma espécie de manifesto, explorar os problemas da cidade 
por meio da literatura. Até agora, o texto lançado no livro é o conto 
de que mais gosto, chama-se “O Beijo da Morte”. Narro a história de 
um professor aposentado rememorando as suas peripécias amorosas.
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Aqui, neste meu leito de quase morte, lembro 
que o meu ardil é a vida e que depois dela todos 
os meus segredos podem ser jogados na cara da 
sociedade, assim como os nobres jogam o lixo 
aos porcos, mas esses resíduos só podem vir à 
tona se eu te contar e, no futuro, alguém te en-
contrar e te sugar ao máximo.
Nestas últimas páginas quero te dizer que o meu 
momento mais sombrio foi o mais caloroso e pi-
cante desta minha existência nonagenária. Inten-
sos eram os lábios que me provocavam e o chei-
ro que me envolvia ardentemente, um odor que 
parecia querer perfurar o meu cérebro e invadir 
zonas indecifráveis (PORTELA, 2017, p. 09).      

 
Adorei ter vivido esse enredo, ter dado um salto no futuro fic-

cional e regredido na memória do personagem. Só a literatura pode 
proporcionar isso ao autor.

Publicações em coletâneas técnicas foram duas e por meio de 
dois convites, um deles o do jornalista e pesquisador em Clarice 
Lispector Anderson Paes Barretto. O e-book Clarice em Tecnicolor 
(2017) marcou os quarenta anos do lançamento de A hora da estrela 
(1977), de Clarice Lispector. E o primeiro volume de Sobre a escrita 
criativa (2017) foi o chamado de Patricia Tenório, para quem não 
conhece, ela é a minha madrinha literária! Foi esta inquieta escri-
tora que me incentivou a fazer o mestrado em Teoria da Literatura, 
na UFPE. 

Eu, realmente, para me sentir um escritor de verdade, precisava 
entender mais sobre o processo da construção literária em si, com-
preender as bases, as técnicas, o romance moderno, o contemporâ-
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neo. O autor necessita desses conhecimentos. Eu carecia navegar. 
Iniciei uma viagem.  

  
PRimeiRO PORtO: A téCniCA
Lendo romances e assistindo àquelas aulas de Carrero, que citei 
no início do ensaio, encontrei duas ferramentas congruentes que 
me ajudam muito no meu processo de escrita. São elas: o fluxo de 
consciência e o monólogo interior. Estudando, compreendi que o 
escritor irlandês James Joyce foi quem iniciou o uso. No fluxo de 
consciência, Joyce deixa a personagem pensando em diversas coi-
sas ao mesmo tempo, as projeções mentais se desenvolvem de modo 
contínuo, sem necessidade de uma ordem entre elas, e a maneira 
como isso é criado é justamente com o monólogo interior. Todo fluxo 
de consciência só acontece a partir dele. Em Ulisses o autor suprime 
a pontuação, dando a ideia de caos ao leitor; o livro também é um 
marco na literatura moderna quando percebemos que o narrador 
centraliza a ação do enredo em um único dia, 16 de junho de 1904. A 
maneira com que Joyce organiza o discurso acaba criando um mun-
do novo, um mundo destacado da realidade. 

No Brasil, Clarice Lispector usa as técnicas de Joyce quando entra 
no contexto para descrever a mente das personagens. Em A hora da 
estrela temos duas imagens em paralelo, o narrador que pensa e o 
narrador que tece um enredo, e duas histórias que também cami-
nham juntas, a de Rodrigo (narrador-personagem) e a de Macabéa.    

Outra ferramenta do romance moderno e que também se estende 
até o romance contemporâneo, teorizada aqui por Adorno (2003),1 é 
a “distância estética’’. Antes essa distância era fixa, agora ela tem um 
1ADORNO, Theodor W. Posição do narrador no romance contemporâneo. In: Notas de literatura I.
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movimento parecido com uma câmera de TV ou cinema; o leitor é 
guiado tanto para fora como para dentro da cena, ele é levado pelo 
narrador. “O encolhimento da distância estética e a consequente ca-
pitulação do romance contemporâneo diante de uma realidade de-
masiado poderosa [...] é uma demanda inerente aos caminhos que a 
própria forma gostaria de seguir’’ (ADORNO, 2003, p. 61). 

Um romancista na linha dos inovadores é William Faulkner. Des-
cobri em minhas investigações que no romance moderno todo herói 
é um anti-herói; em O som e a fúria, do estadunidense, nem ao me-
nos herói existe na obra. No tempo da narrativa, o que se vivencia 
no presente é o que foi vivido no passado. Um trabalho de mestre, 
cujo autor arquitetou e executou durante quinze anos. “Toda forma 
artística é definida pela dissonância metafísica da vida que ela afirma 
e configura como fundamento de uma totalidade perfeita em si mes-
ma’’ (LUKÁCS, 2009, p. 71).

Em terras fluminenses, Machado de Assis usa a ironia enquanto 
forma. É possível observar que em Dom Casmurro há um ruído entre 
o signo e o que o signo está representando. Machado leva a dúvida 
ao leitor não pelo discurso e sim pela forma, diferentemente do que 
acontece em Madame Bovary, de Flaubert – o tema aqui é o bovaris-
mo, é a busca pela satisfação, o que nos deixa sempre insatisfeitos. 
O tema geral em Dom Casmurro é a dúvida e não o adultério como 
na obra de Flaubert. Sempre que termino a leitura fico na dúvida 
se Capitu traiu Bentinho e volto à mesma análise. Assim, o escritor 
parece ter criado um romance completo, no qual vivemos às voltas 
e não conseguimos abandonar o livro. A princípio, Machado chegou 
a escrever romances tradicionais, mas a ruptura veio com Memórias 



32

póstumas de Brás Cubas, em que o narrador é um defunto-autor. Isso 
já deixa o leitor no terreno do improvável e ciente de que os fatos não 
poderão ser reavidos e sim citados com as devidas interpretações de 
um morto, morto que articula e indaga o leitor. Com o uso da meta-
linguagem Machado inova e provoca atitudes no espectador. 

Outra referência é Grande sertão: veredas, de João Guimarães 
Rosa. A obra é uma junção de técnicas narrativas, que passeia pelo 
clássico, pelo regional, transita pelo romântico, vai para o realismo, 
chega ao moderno e ultrapassa com o pós-moderno. Guimarães cria 
um herói moderno, cheio de incertezas, que vive confuso consigo. 
Luiz Costa Lima (2005) destaca que o livro segue uma escala ascen-
dente, ele vai da formação do indivíduo para uma obra de formação 
do país, e constata que é a figura do narrador que proporciona esse 
salto qualitativo.

Para encerrar esse meu ciclo de citações de inovação literária, os 
narradores criados pelo pernambucano Osman Lins não poderiam 
ficar de fora. Avalovara é considerada a obra-prima osmaniana, mui-
tos pesquisadores ponderam o livro como um romance de ruptura. 
O próprio narrador nos confirma isto:

Conclui-se que a idéia básica do livro assenta 
sobre elementos claros, nítidos e nem por isso 
menos esquivos. Imita, em seus pontos princi-
pais, antigo poema moralizante. Busca, porém, 
descrever apenas relações entre várias mulheres 
e um homem, delineando-se por esta via profa-
na um trajeto que o protagonista ignora e cujo 
significado, para o autor, não está ainda defini-
do. Tendo presentes a espiral e o quadrado, um 
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ponto evidencia-se iluminando as criações do 
romance com um pó que as transfigura. Aí es-
tão, homens e mulheres, inventados para ajudar 
o autor a desvendar uma ilha do mundo ─ e tudo, 
personagens e fatos, vem de um começo inalcan-
çável (LINS, 2005, p. 73-4).

Lins também consegue maestria em textos curtos, como “Os con-
fundidos’’, uma das nove narrativas do livro Nove, novena. O enredo 
traz uma discussão amorosa de um casal que convive há oito anos, a 
espinha dorsal do debate é o ciúme. O escritor provoca o leitor ao não 
identificar as personagens. O leitor precisa estar atento. Percebemos 
em “Os confundidos’’ a presença de vários narradores: o “eu-homem’’, 
o “eu-mulher’’, o “eu-nós’’ e o “eu-oculto’’. Sandra Nitrini (1987)2 diz 
que Osman Lins trabalha a finalidade narrativa do Novo Romance, 
que não é mais contar uma história que venha a entreter o leitor, mas 
sim fazer com que este leitor participe da história. Quando lemos as 
narrativas de Nove, novena parece que participamos de alguma for-
ma dos enredos. 

segundO PORtO: LiteRAtuRA nACiOnAL 
O termo “literatura nacional’’ já parece uma expressão atrasada. A 
literatura moderna não se molda mais pela unidade. Durante a era 
pós-moderna, o eixo dos estudos literários abriu espaço para outras 
vozes, vindas até então de locais não levados em conta. Pesquisadores 
passaram a constatar que a literatura ganhava cada vez mais espaço. 
Na América do Norte e também na Europa Ocidental houve a inter-

2 NITRINI, Sandra. Poéticas em confronto: Nove, novena e o novo romance.
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mediação com os centros minoritários. Eduardo Coutinho (2003)3 
pondera que os debates voltados para o universal deram lugar à ques-
tão local. A “literatura nacional’’ estaria mais atrelada a grupos me-
nores, e a divisão, dando-se por grupos, estaria imediatamente ligada 
a demandas políticas. Deleuze (2003)4 explica que uma literatura me-
nor não pertence a uma língua menor, mas, antes, à língua que uma 
minoria constrói numa língua maior. 

Esse novo parâmetro expandiu o caráter interdisciplinar da lite-
ratura. A obra traria ao seu entorno a companhia de outras áreas, e 
a concepção de “idioma’’ foi colocada em xeque. Surge a necessidade 
de revisão nos cânones literários. A América Latina, a princípio, era 
consoante à manifestação de dependência cultural, mas, com o tem-
po, sentiu a necessidade de produzir literatura a partir do diálogo 
com o internacional. 

Outro ponto importante que precisei entender nesse meu cami-
nho para ser um escritor, e que se encaixa nos estudos da Literatura 
Nacional, é a questão da tradução. Embora só na época moderna a 
tradução tenha se asseverado como uma recriação do original, não 
se pode dizer que tal concepção tenha nascido na modernidade. A 
primeira experiência moderna no campo da tradução criativa, se-
gundo Maria Esther Maciel (2004),5 fora ainda no século IV d.C. O 
efeito causou estranhamento nos meios eclesiásticos e na sociedade 
cristã do mundo latino. A autora se refere a São Jerônimo, que trans-
pôs, pela primeira vez para o latim, o original hebraico do Antigo 
Testamento. Como o hebraico se tornava cada vez menos compreen-
3  COUTINHO, Eduardo. Literatura comparada na América Latina: ensaios.
4  DELEUZE, Gilles; GUATTARI, Félix. Kafka: para uma literatura menor.
5 MACIEL, Maria Esther. A memória das coisas: ensaios de literatura, cinema e artes plásticas.
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dido à medida que o latim se colocava como língua predominante, a 
necessidade de uma versão latina da Bíblia foi inevitável. Ao traduzir 
para o latim, São Jerônimo inovou, criou neologismos, brincou com 
as metáforas, recusou as regras do tempo e experimentou novas dic-
ções. Ainda segundo Maria Esther, o texto de Jerônimo influenciou e 
nutriu vários poetas, entre eles, Dante Alighieri, para a construção de 
A divina comédia. E assim a literatura segue na escala de desdobra-
mentos, na qual autores são recriados e reinterpretados.

Em meio a essas teorias, voltei a pensar na individualidade do ho-
mem moderno, como refletir o termo Literatura Nacional quando o 
isolamento do autor está como destaque? Como resolver esse binaris-
mo Literatura Nacional e Literatura de Grupos? João Alexandre Bar-
bosa (1986)6 me esclareceu trazendo à tona o quesito intertextualida-
de. Tomei por base a poesia moderna, a qual ele define como texto em 
que a busca pelo começo se explica por meio da consciência da leitura. 

[...] o poeta moderno é aquele que sabe o que 
há de instável na condição de encantamento de 
seu texto, sempre dependente de sua condição 
de enigma. Consciência e história são vincula-
das pelo mesmo processo de intertextualidade: o 
novo enigma é a resolução transitória de nume-
rosos enigmas anteriores. Para o poeta moderno, 
a consciência histórica, sendo basicamente social 
e de classe, é também de cultura. Sendo assim, a 
historicidade do poema não é um dado que pos-
sa ser localizado apenas nas relações entre poeta 
e as circunstâncias espaçotemporais: o tempo do 
poema é marcado, agora, pelo grau de seu com-
ponente intertextual (BARBOSA, 1986, p. 15).

6  BARBOSA, João Alexandre. As ilusões da modernidade. In: As ilusões da modernidade.
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Para Barbosa, o poeta deve refletir o seu particular numa lingua-
gem universal, isso afasta o leitor dos extremos e aniquila de vez a 
ideia clássica de unidade, tornando-a uma ilusão arcaica. A inter-
textualidade nos leva à libertação pela linguagem, é uma construção 
individual refletida num todo. Bakthin (1981)7 compreende o autor 
como um arranjador de discursos outrora travados, para ele a arte é 
uma interface, uma mistura de elementos do próprio artista com su-
porte dos demais criadores, é o que ele chama de construção híbrida.

teRminAL mARítimO: sALA dO sentAR e esCReveR
Fim da viagem. Antes do desembarque dos ilustres passageiros, e de-
pois desses dias, meses e anos em debate com Lukács, Rosa, Machado, 
Barbosa e todos os outros que estavam nas rodas de conversa desse 
navio, algumas dúvidas foram esclarecidas e conclusões provisórias, 
construídas. A primeira dúvida, e também motivo desse passeio, era 
saber como o princípio estrutural da literatura ocidental – que se-
gundo Frye é o mito – passou a tomar o “eu’’ como uma substância 
verdadeira. Por ora, compreendi que o que é apreendido do mito é a 
sua essência, pegar o essencial dela é a grande característica da nar-
rativa. A época moderna passa a ter uma reoxigenação dos mitos an-
tigos e a criação de novos, só que pelo caminho da individualidade. 
Assim, o mito coopta o romance moderno, mas não consegue dar 
conta da sua totalidade. Outra dúvida era: como o autor moderno, na 
sua individualidade, poderia encerrar e urdir o eu e o outro, o sujeito 
e o objeto? Aqui parti do pressuposto de que esse outro resulta por 
se enxergar na personagem criada, é o que Osman Lins faz em “Os 

7  BAKTHIN, Mikhail Mikhailovich. Discourse in the Novel.
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confundidos’’; passamos a nos ver na história e observamos particu-
laridades nossas refletidas nas personagens. É na forma que o escritor 
consegue e mostra essa habilidade, é a forma que determina a cadên-
cia e o ritmo do enredo e que também revela as características da vida, 
comprovações da existência autêntica, satisfações ungidas em sentido. 
O romance aqui é visto como uma forma de dissensão com o mundo. 
“O romance é a epopeia de uma era para a qual a totalidade extensiva 
da vida não é mais dada de modo evidente, para a qual a imanência do 
sentido à vida tornou-se problemática, mas que ainda assim tem por 
intenção a totalidade” (LUKÁCS, 2009, p. 55). 

Com as teorias e obras aqui analisadas, percebi que a mensagem 
do escritor é construída a partir do mundo e culmina por criar um 
mundo novo. Hoje, a consonância entre épica, romance e mito me pa-
rece dificílima, mas o romancista está sempre se recriando, inovando, 
buscando ferramentas diferentes para trabalhar a sua obra e mudar 
os parâmetros da humanidade – já que tem o poder de, como obra de 
arte, uma obra aberta, ser infinita. Ele pode um dia, quem sabe, dar 
unidade e costurar a ruptura “clássico-moderna’’. 

Ao final da viagem, no momento do desembarque, desci e entrei em 
uma sala, esse departamento chama-se: “Sente-se e vá escrever.” Foi o 
que fiz, depois das aulas de Raimundo Carrero, após estudar os gêneros 
e romances aqui citados, e até mesmo de ter escrito o meu romance A 
última volta do ponteiro, sentei e fui trabalhar em outras obras. Algumas 
já foram publicadas e outras ainda estão em produção. Volto agora ao 
início deste ensaio. Porque assim é a literatura, assim é o momento da 
escrita, assim é a dúvida machadiana, é um voltar, ler, sentar e escrever. 
Sempre às voltas. 



38

“Outro círculo. O sol é redondo. Redonda é a terra. Em torno da 
terra fazemos uma volta; e a terra outra volta em redor do sol. E nós 
giramos, giramos e voltamos sempre ao mesmo ponto” (LINS, 1975, 
p. 84).
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a escrita: UM MoDo De eNcoNtrar os Nossos eUs
  aLeXaNDra LoPes Da cUNHa

O que procura o escritor para quem escrever 
é vital, no momento em que escreve livros, talvez não seja nunca a obra 

que resulta da inscrição, mas esse colapso. Pessoalmente, admito que o que 
procuro ao escrever é a falha. E quem não se convenceria disso vendo o que 
escrevo? É essa possibilidade de me ausentar de toda a apreensão reflexiva 

de mim mesmo, por mim mesmo, no instante em que escrevo.

Pascal Quignard. In: O nome na ponta da língua.8 

screver sobre o ato de escrever, pensar sobre a escrita ao escre-
ver, saber que somente me é possível organizar o pensamento 

através da escrita. Hoje, sei. Hoje, quando desejo pensar de maneira 
ordenada, escrevo. É o que começo a fazer aqui, neste texto.

Quando a escrita começou? Ou o desejo de escrever? O que surgiu 
primeiro foi a vontade de narrar. Surgiu mesmo muito cedo. Mas an-
tes de tudo, eu escutava as histórias, ansiava por elas. Em uma carta 
escrita pelo meu pai aos meus avós, ele escreve sobre mim: “A Ale-
xandra é uma notável apreciadora de histórias.” Não mudei muito 
desde então.

8 QUIGNARD, Pascal. O nome na ponta da língua. 1ª. edição. Tradução: Yolanda Vilela e Ruth 
Silviano Brandão. Belo Horizonte: Edições Chão da Feira, 2018.

e
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Da escuta, passei a produção de narrativas. Eu as ditava para a 
minha mãe escrevê-las. Creio que nenhuma delas tenha resistido ao 
tempo. Perderam-se. Das histórias que criei nesse período do qual 
mal me recordo, ficou a memória emprestada de uma tia, de uma das 
minhas personagens: as lagostinas dos olhos verdes da cor do mar. 

Que eu criasse seres imaginários me parece fazer todo o sentido, 
pois é na imaginação que passamos os primeiros anos, quando des-
conhecemos quase por completo o mundo fora dos nossos limites 
corporais, dos limites domésticos. Agrada-me a analogia, o exercício 
da construção metafórica. Faz-me gosto pensar que, na primeira in-
fância, eu já narrava metaforizando. 

Uma coisa comum, aliás. Fazemos uso das analogias todos os dias, 
lembra Julio Cortázar em seu ensaio Para uma poética.9 Assim, o fato 
de eu criar metáforas antes da idade escolar não me diferencia dos 
demais seres que compõem a espécie humana. Uma questão que le-
vantarei aqui para tentar responder mais adiante é a seguinte: e que-
reria eu me diferenciar?

Uma vocação revelada precocemente. Também não é extraordi-
nário. O que diz V.S. Naipaul:

Eu tinha onze anos, no máximo, quando me veio 
o desejo de ser escritor; e em muito pouco tempo 
essa ambição criou raízes. É incomum que isso 
aconteça tão cedo, mas não acho que seja ex-
traordinário (NAIPAUL, 2017, p. 19).10

9  CORTÁZAR, Julio. A valise do Cronópio. 3ª. reimpressão da 2ª. edição. Tradução de Davi Arriguci 
Jr e João Alexandre Barbosa. São Paulo: Editora Perspectiva, 2013.
10 NAIPAUL, V. S. Ler e escrever. Tradução: Rogério Galindo e Sandra Martha Dolinsky. Belo 
Horizonte: Editora Âyiné, 2017.
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A minha vocação se apresentou ainda antes da de Naipaul, mas 
também não me parece extraordinário. Também quis ser outras 
coisas: bailarina clássica, uma das detetives bonitas do seriado As 
Panteras, e tantas outras coisas, tantas mesmo... Andei percorrendo 
caminhos dos mais diversos que me levaram até muito longe, mas 
nunca encontrei neles satisfação, a certeza de estar seguindo na di-
reção acertada. Do desejo de escrever, o que fiz? Escondi-o, deixei-o 
adormecido, talvez por achar que a tal vocação precoce não guardava 
diferença de outros dos meus sonhos infantis. Represei o desejo de 
escrever durante muitos anos. Pensava: escrever sobre o quê? Não 
havia vivido o suficiente, ou lido o suficiente. Tenho a sensação de 
haver pensado: algum dia, eu escreverei, pois terei vivido e lido e 
terei enfim o que contar.

Durante anos, não escrevi absolutamente nada além de listas de 
supermercado, algum cartão de felicitações, trabalhos acadêmicos. 
Em alguma parte do meu ser, eu pensava: um dia, quem sabe.

Durante anos, acumulei leituras e vivências, que se constituíram, 
como se constituem as de todos, de alegrias, tristezas, decepções, 
algumas conquistas e de muitos fracassos. Já havia experimentado a 
maternidade (duas vezes), talvez plantado algumas mudas de árvo-
res, mas não busquei então a escrita como uma forma de realização 
e sim de organização mental, um pouco como descreve Quignard 
na epígrafe que escolhi: escrever sobre as falhas, as ausências. Na-
quele momento, foi um processo de compreender as minhas falhas, 
os meus colapsos e, também, de sair de dentro de mim mesma, 
pois a escrita tem esta peculiaridade: a de despersonalizar, mesmo 
o muito pessoal.



44

Orhan Pamuk, escritor turco laureado com o Nobel de Literatura, 
afirma que o escritor cria uma ficção para poder falar de si mesmo. 
Ao falar do romancista afirma: “O paradoxo central da arte do ro-
mance é a maneira como o romancista luta para expressar sua visão 
pessoal do mundo no mesmo passo em que enxerga o mundo por 
olhos alheios” (PAMUK, 2010, p. 104).11 

Acredito no que diz Pamuk: escrevemos sempre sobre nós, mesmo 
quando não é sobre nós que escrevemos. Quando criamos ficção, co-
locamos nela o que pensamos do mundo e do nosso lugar nele. Sobre 
as nossas raivas, sobre o que achamos bonito ou feio, justo ou injus-
to. Lembro-me de um trecho do livro de Walter Benjamin, Infância 
berlinense,12 tão bonito, tão comovente relato. O menino Benjamin 
mergulha a mão no armário, no canto onde se guardavam as meias:

Nada me dava mais prazer que enfiar a mão por 
elas adentro, o mais fundo possível. Não o fazia 
para lhes sentir o calor. O que me atraía para 
aquelas profundezas era antes “o que eu trazia 
comigo”. Puxava e puxava, até que qualquer coi-
sa de perturbador acontecia: eu tinha retirado “o 
que trazia comigo”, mas “a bolsa” onde isso estava 
já não existia. Nunca me cansei de pôr à prova 
esse exercício. Ele ensinou-me que a forma e o 
conteúdo, o invólucro e o que ele envolve, são 
uma e a mesma coisa. E levou-me a extrair da 
literatura a verdade com tanto cuidado quanto a 
mão da criança ia buscar a meia dentro da sua 
“bolsa” (BENJAMIN, 2013, p. 101).

11  PAMUK, Orhan. O romancista ingênuo e o sentimental. Tradução: Hildegard Feist. São Paulo: 
Companhia das Letras, 2010.
12  BENJAMIN, Walter. Rua de mão única e Infância berlinense: 1900. Tradução: João Barrento. Belo 
Horizonte: Autêntica Editora, 2013.
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Um belo exemplo de construção metafórica: o par de meias en-
rolado sobre si mesmo, a bolsa. Como uma lembrança escondida, 
perdida no fundo da memória, o armário. Escrever, portanto, seria 
adentrar a mão no escuro da memória, do nosso armário metafórico. 
Escrever é, para Benjamin, buscar no fundo do armário as meias. A 
escavação do verdadeiro. 

Então, como recomecei a escrever? Como retomei o exercício da 
narração? 

Não foi pela escrita de romances. Não digo que seja impossível, 
mas tendo a concordar com Ray Bradbury, que afirmava ser melhor 
começar com os contos, pois, pelas características destes, é mais fácil 
não se perder na condução da história e na caracterização das perso-
nagens. Pode ser igualmente trágico se tal acontecer num conto, mas 
isso é outra história. Outro conselho de Bradbury que julgo muito 
útil: colocar-se uma meta, tal como escrever um conto por semana. 
“Há 52 semanas em um ano. Eu os desafio a escrever 52 contos ruins! 
É impossível!”, disse ele numa palestra.

Assim, não recomecei com romances. Minhas primeiras tentativas 
foram relatos sem método algum. Depois, com o tempo, com algum 
estudo e muitas tentativas, várias delas resultando em nada além de 
frustração, passaram a nascer contos, que, reunidos, tornaram-se li-
vros. E a escrita foi se fazendo, independentemente do gênero. Tran-
sitei pela poesia, pelo romance, pela escrita contística e também en-
saística. Eu fui fazendo a escrita e ela foi fazendo-me, e este é um 
ponto importante: escrever modifica-nos de maneira profunda. 
Força-nos a refletir sobre tudo, inclusive sobre nós mesmos, talvez 
a maior parte do tempo seja esse o foco da nossa reflexão. Hoje, te-
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nho a consciência de que sou uma pessoa muito distinta da que co-
meçou esse processo de retomada da escritura. Espero que melhor. 
Mais lúcida, tenho certeza de que sim.

É uma das coisas que me move: o desejo de me aprimorar pela 
escrita e de aprimorar a minha escrita.  

um esCRitOR fAz-se 
Parafraseando a famosa frase de Simone de Beauvoir, mas com al-
gumas ressalvas: não se nasce escritor. Torna-se. A ressalva é que 
não se nasce coisa alguma. Os bebês são como páginas em branco, 
seres feitos inicialmente apenas de instintos. Podemo-nos tornar: 
mulheres, homens, bailarinas, corredores de cem metros rasos, es-
critores. O mais importante nessa frase é a escolha do verbo tor-
nar-se.

Ou seja, um processo. E, como todo o processo, inicia-se por 
um desejo, uma desacomodação, uma necessidade de alterar algo, 
talvez de modificar a própria vida. Marguerite Duras escreve e fil-
ma Mãos negativas. Nele, a escritora fala sobre o desejo de alguém 
que, trinta mil anos antes, imprimiu suas mãos sobre a pedra, pro-
vavelmente apoiando-as contra a parede para, a seguir, jogar sobre 
elas alguma espécie de pó colorido. O que haveria de movê-lo? O 
desejo, Marguerite acredita. De vencer a imensidão do mundo e 
também a pequenez humana, de marcar sua presença, de gritar 
para alguém num outro tempo, antes da palavra. O grito na parede 
é o desejo à voz, tão forte a ponto de fazer com que aquele indiví-
duo que adentrou a caverna buscasse uma forma de atendê-lo, um 
momento passível de ser identificado. No caso das mãos, há trinta 
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mil anos. Assim, conforme nos lembra Roland Barthes: “o Desejo de 
escrever tem um ponto de partida, que posso localizar” (BARTHES, 
2005, p. 11).13  

Desejar escrever, expressar uma voz, a nossa, é um começo, mas 
como é que se começa alguma coisa?

Pela emulação, é assim que o ser humano aprende. Não poderia 
ser diferente em relação à escrita. E como se começa a emular? Pri-
meiramente, pela observação, que é feita pela leitura.

Sempre retorno aos mesmos autores, aos que me são caros justa-
mente pelas obras que deles li, e um deles é Jorge Luis Borges. Quan-
do proferiu uma série de palestras em Harvard, Borges afirmou que 
foi, antes de tudo, um leitor, algo de que muito se orgulhava. É na lei-
tura que começa o processo de construção de um escritor, pois “toda 
a escrita é colagem e glosa, citação e comentário”, defende Antoine 
Compagnon.14 

Assim, a leitura pode gerar o desejo de escrever e o seguinte, o 
de emular – “Escrever é querer reescrever”, diz-nos Barthes. Escrever 
e ler, uma relação nupcial (expressão genial também de Barthes). A 
próxima etapa seria a de ultrapassar, tornar-se tão bom ou melhor 
que aqueles escritores e escritoras admirados. A literatura seria feita 
dessas várias camadas de textos. Bem-sucedidos ou não. Esse sucesso 
ou insucesso pode se alterar com o tempo. Madame Bovary não foi o 
caso de um sucesso no seu lançamento, tornando-se canônico tempos 
depois. Do que se depreende algumas lições: escrever pode nascer de 

13  BARTHES, Roland. A preparação do romance, vol. II. Tradução: Leyla Perrone-Moisés. São 
Paulo: Martins Fontes, 2005.
14  COMPAGNON, Antoine. O trabalho da citação. Tradução: Cleonice P. B. Mourão. Belo Horizonte: 
Editora UFMG, 1996.
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uma sucessão de desejos encadeados, o de se expressar, o de emular, o 
de superar e inovar. E por quê? O que se busca obter nesse processo? 

Alguns desejam perpetuar uma história e seus personagens. Lem-
bro-me aqui do início de Gilgamesh, um poema épico mesopotâmi-
co, dos mais antigos que nos chegou: 

Proclamarei os feitos de Gilgamesh. Foi ele o ho-
mem de quem todas as coisas foram conhecidas; 
foi ele o rei que conheceu os países do mundo. 
Ele era sábio, viu os mistérios e conheceu as coi-
sas secretas; transmitiu-nos uma história dos 
dias do Dilúvio.15

O mesmo com a Ilíada: “Canta, ó deusa, a cólera de Aquiles, o Pe-
lida/ mortífera!, que tantas dores trouxe aos Aqueus/ e tantas almas 
valentes de heróis lançou no Hades.”16 Cantar para fazer-se conhecer, 
para vencer o esquecimento a que o tempo condena todos os huma-
nos. As mãos negativas de Duras. 

Outro escritor que sempre cito, que me é muito caro, George 
Orwell, enumera quatro razões que levariam alguém a escrever. A 
primeira é puro egoísmo, ou seja, o desejo de ser engenhoso, comen-
tado após a morte, de se vingar de desafetos. É onde adiciona a ideia 
da vaidade, algo tão humano. Mas, para ele, escritores são vaidosos 
sim, embora menos interessados em dinheiro. Outro motivo seria 
por entusiasmo estético, o prazer de criar beleza a partir das palavras. 
Os terceiro e quarto são impulso histórico, relacionado com a ideia 

15 GILGAMESH. Versão de Pedro Tamen do texto inglês de N.K. Sandars. 7ª. edição. Lisboa, 
Portgual: Nova Veja, 2016.
16  HOMERO. Ilíada. Tradução de Frederico Lourenço. 1ª edição. São Paulo: Penguin Classics 
Companhia das Letras: 2013.
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de perpetuação e esclarecimento sobre fatos históricos, e propósi-
to político, ou seja, “O desejo de lançar em determinada direção, de 
mudar as ideias das pessoas sobre o tipo de sociedade que deveriam 
se esforçar para alcançar” (Orwell, 2005, p. 25).17 Um idealista, um 
homem profundamente político que escreveu duas das obras literá-
rias mais importantes do século XX, alguém que foi lutar contra o 
fascismo na Espanha levando consigo um par de botas. Este é George 
Orwell. Motivos pelos quais ele escrevia.

E quais são os meus? Não acho que sejam diferentes dos já citados, 
talvez uma mescla deles todos, mas, acima de tudo, escrevo porque 
preciso. É-me vital, como pontua Quignard. Escrever para pensar, 
escrever para fazer sentido. 

E para deixar uma herança. Para as filhas que tenho. Para que, um 
dia, quem sabe, tenham orgulho de mim.

A esCRitA dO ROmAnCe: quAndO COmeçOu?
Está em um trecho de um livro de Enrique Vila-Matas este questio-
namento: Quando alguma coisa começa? (Ele fala de uma viagem, 
que pode ser real ou metafórica. Ou ambas as coisas.) No meu caso, 
quando comecei a escrever o livro que veio a receber o título de De-
morei a gostar da Elis.  

Eu sei precisar o ponto de partida do começo da escrita, do desejo 
consciente de escrevê-lo. Foi em uma noite de verão, quando fui ins-
tada a fazer uma sinopse para um romance. Um que tencionava redi-
gir. Eu não tinha nenhuma intenção manifesta. Nunca havia pensado 

17  ORWELL, George. Dentro da baleia e outros ensaios. Tradução: José Antonio Arantes. São Paulo: 
Companhia das Letras, 2005.
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que saberia ou poderia escrever um. No entanto, quando fui levada 
a pensar, a história me veio, as personagens começaram a nascer. 
Nessa noite, quase não dormi. A história se fazia numa sucessão de 
cenas que corriam diante dos meus olhos. As personagens falavam 
comigo, mas eu ainda não conseguia escutá-las direito, discernir as 
características de seus discursos. 

Desse momento, desse ponto de partida comecei a gestar a his-
tória. Passei um ano inteiro pesquisando para poder trazê-la à luz. 
Para mim, a escrita de um romance se assemelha em muito a uma 
gestação. Da concepção da ideia até a corporificação do livro pode 
se passar um longo tempo.

Mas é mesmo interessante pensar que a escrita desse romance 
começou muito antes, num período difícil de determinar. A questão 
da música, por exemplo, da influência dela na concepção da obra. É 
um trecho da letra de uma delas, em particular, “Como nossos pais”, 
de Belchior, que serve de epígrafe de abertura.

Sempre gostei dessa música, da letra e da interpretação de Elis 
Regina. Desde que eu era muito pequena. É forte, potente e apresen-
ta, em poucos versos, muito da trágica condição humana: “Minha 
dor é perceber, que apesar de termos feito tudo o que fizemos, ainda 
somos os mesmos e vivemos. Ainda somos os mesmos e vivemos 
como nossos pais.” Queremos mudar, pensamos que mudamos e 
não conseguimos. Um pouco como no mito de Sísifo: tornamos a 
voltar para o ponto do qual partimos.

Escrevi um conto em que a música aparecia. Guardei-o em algum 
lugar ou o perdi para sempre. Não lamento, são coisas que aconte-
cem. Foi uma etapa necessária para que eu chegasse ao romance.



51

Quando pensei na história que construí, a música fez todo o sen-
tido e conduziu de certa forma tudo o que nela se passa. Da primeira 
epígrafe, passei a reunir outras, pois foi a música nesses anos em que 
transcorre a narrativa um meio de expressão muito importante, prin-
cipalmente, creio, no Brasil, que estava então imerso na ditadura. As 
epígrafes musicais serviam de trilha sonora para a minha criação e 
para a imersão do leitor na vida das personagens. 

Para a minha primeira incursão no gênero romanesco, pensei que 
seria melhor escrever sobre algo que estivesse próximo a mim, que 
se desenrolasse no período correspondente ao que vivi. Por isso, as 
personagens são minhas contemporâneas. Um pouco mais velhas, 
nascem e crescem, tornam-se adultas durante o período de tempo 
que corresponde ao final dos anos sessenta até o ano de 2012. E são 
brasileiras, como eu. E vivem em cidades onde eu vivi, nas que eu 
imaginava conhecer melhor.

Afora isso, tudo o mais foi criação e exigiu pesquisa. A personagem 
feminina é fisioterapeuta geriátrica. A masculina é quadrinista. Não 
tinha conhecimento nenhum dessas áreas de atuação. Precisei vir a ter. 

Durante um ano inteiro, pesquisei e escrevi sozinha, no tempo 
que me sobrava para a escrita. Fui metódica, encontrei momentos 
para me dedicar à obra. Em muitos deles desanimei a ponto de sentir 
náusea, que é quando pensava estar fracassando. Afastava-me por 
um tempo e retornava depois.

Um processo feito de escrita e reescrita, avanços e recuos, mas 
chegou o momento em que soube que estava para terminar, que me 
aproximava daquele fim, de escrever as três letras que dariam por 
terminada aquela narrativa.
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Eu conseguira. Havia dado origem ao meu primeiro romance. Es-
crevi-o sozinha, do princípio ao fim. Era meu, a minha obra. Tudo 
que ali estava pertencera a mim: qualidades e defeitos. 

Para apresentar aqui a concepção e a gestação do romance que es-
crevi, faço uso de técnicas narrativas: descrevo algumas cenas, omi-
to outras. Não tratei do processo de publicação, dos concursos dos 
quais participei e de que fui finalista, como o prêmio SESC em 2016, 
da publicação por uma editora independente, da recepção do livro, 
de outras indicações a prêmios que vieram. Seriam necessárias mui-
tas outras páginas, ou talvez não. Parece-me que o mais importante é 
o meu percurso como escritora, o meu amadurecimento, um pouco 
do meu processo criativo, principalmente relacionado ao último li-
vro que publiquei. 

A escrita como um processo, do surgimento do desejo de escrever, 
da concepção da ideia, dos percursos da criação até o momento em 
que a obra se faz e nasce, vem à luz. Não creio que exista em meu 
relato algo de muito distinto do que já disseram outros escritores no 
que diz respeito a processos ou razões para se escrever. O que acredi-
to haver de particular é o que escolho contar e como eu conto. É onde 
queremos todos chegar: encontrar a própria maneira, descobrir a sua 
voz narrativa. Eu encontrei a minha.

Para escrever é preciso vontade, decerto, mas também paciência. 
Não se nasce escritor (a), é preciso tornar-se, é preciso tempo. Para a 
observação, para a formação dos músculos literários, algo que se faz 
pela leitura e também pelo exercício da escrita. É preciso humilda-
de também para poder receber críticas, quando elas vierem. Porque 
virão, e é preciso discernimento para assimilar as que vão ajudá-lo 
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a melhorar e aquelas que não. É ter compaixão, algo que escutei do 
meu primeiro professor de escrita. Ler e escrever são atividades que 
desenvolvem a capacidade empática. Se não consigo me colocar no 
lugar do outro, se não consigo entendê-lo, não conseguirei trazer 
vida às histórias que conto.   

E algo que para mim é muito importante: ainda que a escrita li-
terária seja uma forma de escrever a respeito de si, como menciona 
Pamuk, não se trata de um exercício de egolatria. Escrevemos sem-
pre pelo nosso viés porque não conseguimos nos ausentar da nossa 
condição humana. A boa escrita literária, aquela de que eu gosto, 
dos autores que mais admiro, alguns deles aqui mencionados, está 
carregada de humanidade, de formas de pensar de cada um deles, 
mas não deles próprios. Como no caso de George Orwell. Em sua 
ficção (e mesmo nos ensaios), há a sua opinião política clara: um ho-
mem que acreditava na necessidade de sociedades igualitárias, mas 
que abominava qualquer forma de autoritarismo. Tudo isso está na 
sua escrita, mas ele, o homem, não. Porque, para ele, a escrita tinha 
de ter a translucidez de uma janela envidraçada. É uma das suas opi-
niões com as quais concordo plenamente. 

Assim, tentando responder à pergunta que fiz no princípio, se de-
sejaria tornar-me distinta, se tal é importante. Não é, porque somos 
todos distintos. Há grandes histórias passíveis de serem contadas 
na vida que julgaríamos mais tediosas. A literatura está cheia destes 
exemplos: o funcionário do conto “O Capote” é um que me vem à 
memória agora. Ivan Ilitch, outro. A família de retirantes de Vidas 
secas, ou a Macabéa de A hora da estrela. Vidas mínimas, grandes 
dramas humanos. 
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O que eu entendi e que aprendi a explorar foi a minha capacidade 
de ver, de trazer à luz essas histórias: “Se podes olhar, vê. Se podes ver, 
percebe”, a epígrafe do grande livro de José Saramago, Ensaio sobre a 
cegueira. Escrever é uma maneira de perceber o mundo, de enxergar 
no pequeno o grande.

Hoje, a escrita é parte de mim, como uma extensão do meu corpo. 
No princípio, tinha uma necessidade de escrever, e os textos surgiam 
como jorros, era-me difícil controlá-los. Com o tempo, esse proces-
so foi se tornando um pouco mais pensado, mas havia muito ain-
da desse entusiasmo juvenil e, confesso, houve um período em que 
temi que a fonte secaria, que não me seria mais possível trazer à tona 
novas histórias. Até que chegou o momento da minha maturidade 
e compreendi: se escrever tornou-se para mim algo vital, escreverei 
enquanto viver. Sempre haverá histórias a narrar. É uma questão de 
continuar a percebê-las.     
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coMPoNDo UMa Narrativa cUrta oU LoNGa, 
MaNeiras De ProceDer
 aMiLcar betteGa

esde minhas primeiras experiências com a escrita, sempre 
identifiquei dois momentos18 distintos na composição de um 

texto.

A CRiAçãO
O primeiro diz respeito ao que de mais próximo estaria da fase de 
“criação” (se não pudermos escapar dessa palavra) propriamente dita 
do texto. É quando a imaginação, esta espécie de recicladora de ima-
gens vivenciadas direta ou indiretamente na realidade, trabalha no 
sentido de elaborar novas imagens (mentais), que ganharão corpo na 
forma de palavras. Tanto a expressão dessas imagens em linguagem 
textual quanto a sua ordenação em um universo mais amplo, regido 
por leis e lógica próprias – que para simplificar poderíamos chamar 
de “universo do texto” (ou da “história”, se preferirem) – , fazem parte 
do trabalho de materialização desse texto.

Busco, então, pôr em palavras algo que não é palavra. E o que era 
até então uma abstração mental passa a ter existência física, no texto 
escrito sobre o papel.

Aliás, isso talvez explique porque, para mim, é, sempre foi, impos-
sível escrever ficção batendo diretamente sobre as teclas de um com-

18 Utilizo o termo momento para caracterizar um período, uma fase, que pode durar dias, semanas, 
meses ou até mais, dependendo, entre outras coisas, da extensão do texto concebido.

D
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putador. Falta-me o componente físico, que uma tela de computador 
não consegue me dar. Além do papel, que posso tocar e experimentar 
a textura e no qual posso sentir até onde se afunda o sulco da caneta, 
há também, por vezes, dependendo do material usado, o cheiro da 
tinta que se desprende do papel, o estímulo visual que o desenho 
formado pela minha caligrafia provoca. Tudo isso são experiências 
sensoriais que me dão conta da materialidade do texto, que me fazem 
percebê-lo como algo concreto, real, pertencente ao mundo exterior, 
e não mais como uma simples construção mental vivendo em algum 
lugar incógnito dentro de mim.

Assim, depois de uma série de associações, estabelecendo cone-
xões entre as várias imagens, que poderíamos chamar de “textuais” 
ou “poéticas” – porque, fruto de uma reciclagem da experiência, são 
imagens impregnadas de linguagem –, para diferenciar da imagem 
crua colhida na realidade, consigo chegar ao final de algo que tem 
um corpo, que é material, um registro: enfim, o texto. Certo, não tem 
nada de definitivo aí, mas ainda que de maneira precária, esse texto 
apresenta-se como um universo autônomo, com vida própria e al-
guns limites palpáveis que o conformam: uma história, se quiserem.

É ainda um material bruto, que está longe daquilo que será dado 
a ler aos leitores. Mas agora há texto, e ele já não me escapa. Eu diria 
que o fruto mais importante dessa primeira fase, além, é claro, do 
surgimento desse embrião do texto, é a tranquilidade que me traz 
o fato de eu ter um material escrito que já corresponde a um rela-
to, ainda que tudo isso vá mudar durante o trabalho que segue. Há 
um registro, aquilo não se apaga mais. E é isso o que importa e que 
tranquiliza. É como se, durante o período da “criação” da história, eu 
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vivesse o tempo todo sob o risco de sofrer um ataque fulminante de 
amnésia e, assim, não conseguisse recuperar aquilo que até então 
havia imaginado, mas que ainda não escrevera. Como se o que fora 
imaginado corresse o risco de ficar pelo caminho, sem condições de 
chegar a algo (um texto) com autonomia.

O que a princípio seria paradoxal, no fundo é uma obviedade: 
quando sinto o texto fora de mim é que tenho certeza de que ele não 
me foge mais; em contrapartida, enquanto ele ainda está dentro, há 
sempre a possibilidade de ele escapar. Porque é ao se separar de mim 
que o texto passa a ter uma existência independente.

A eLABORAçãO
É então que vem o segundo momento, ou segunda fase, que eu 
chamo de “elaboração”. É quando passo a trabalhar aquela massa 
que a muito custo conforma uma história, tentando tirar-lhe o 
melhor proveito estético. É aí, fazendo uso de alguma técnica – mas 
em nenhum instante abrindo mão da intuição – que vou tentar 
encontrar a forma do meu texto. Uma forma que, vale lembrar, 
é própria daquele texto em particular, quase que ditada por ele, 
cabendo a mim, ao escritor, justamente a tarefa de descobri-la, de 
dar-lhe condições para emergir. Vale também lembrar que, apesar 
de essa fase se basear no retrabalho de um material já “escrito”, ela 
não é menos “criativa” que a primeira. Aqui também novas frases, 
novas situações narrativas serão criadas. 

É a fase do trabalho com a linguagem. É um momento mais 
racional do que o anterior, quando o inconsciente desempenhava 
um papel importante e fundamental na formação e concatenação 
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das imagens mentais transformadas em imagens textuais, e onde, em 
função disso, manter a razão um pouco afastada do processo era até 
aconselhável.

Agora, na fase da “elaboração”, é a linguagem que vai ditar o rumo 
das coisas. É preciso bater na palavra como um ferreiro que malha 
o ferro para lhe dar a forma idealizada. É quando se decide, como 
já disse, a questão, ou as questões relativas à forma. A história (ou 
aquilo de que trata o texto), até então um pouco obscura (tanto para 
mim quanto para qualquer um que a leia nesse estágio), vai tender a 
aclarar-se, ganhar consistência.

Evidentemente que esse aclaramento não significa apenas uma 
melhor ordenação dos elementos daquele texto bruto, não se trata 
apenas de dar um melhor tratamento às frases e aos parágrafos. Na 
verdade, muitos caminhos para o que o texto vai ou pretende contar 
são descobertos nessa etapa, quando uma frase é capaz de puxar a 
outra, de inventar a sua sequência.

Porque as palavras têm energia. Que podem ser positivas ou nega-
tivas, embora nunca sejam de maneira absoluta: podem ser positivas 
agora e negativas daqui a um pouco, uma coisa ou outra, ou as duas, 
dependendo do que as sucede e/ou antecede. Como se se tratasse de 
faíscas. É por meio de sucessivos choques entre as palavras que o tex-
to avança. E é importante dizer que esse avanço muitas vezes ganha 
rumos que o escritor desconhecia de antemão.   

Quero com isso reafirmar que, nesta segunda fase que segue a da 
“criação”, essa mesma criação não está jamais completamente ausen-
te. Pelo contrário, há muito de invenção na hora de pôr as palavras 
no papel.
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[Aqui eu paro, releio a frase recém-posta. Penso (ou pensei antes 
de escrever) em escrever o verbo “escolher” no lugar de “pôr” (as pa-
lavras que vão parar no papel), mas deixo assim porque na verdade é 
entre escolher e pôr que a coisa se dá: é o que procuro expressar nas 
linhas seguintes.]

É que o pensamento está sempre um pouco (às vezes muito) à 
frente desta mão que escreve.19 Escrever não é falar, também não é 
só pensar, mas tornar público um pensamento. Mesmo quando se 
escreve sem nenhuma intenção de publicar, mesmo quando se guar-
da a sete chaves o diário, o fato de colocar as palavras no papel con-
figura uma passagem do íntimo para o público, do interior para o 
exterior. Há registro, e esse registro só pode ser fora de mim. Como 
passar uma parede, uma barreira, uma membrana. De dentro para 
fora. Talvez a escrita seja isto: ter acesso ao que está lá dentro e que 
não é possível ver de dentro. Acesso ao que não sei de dentro de mim 
e que só vou saber se isso for projetado lá fora, por mim. Escrever 
para organizar a cabeça, dar uma ordem, criar uma lógica. Escrever 
para descobrir.

Creio que na escrita literária, essa ideia de “escrever para desco-
brir” é fundamental. Ao contrário do que ocorre na escrita jornalísti-
ca, por exemplo, ou ensaística, ou, para usar termos mais genéricos, 
na escrita técnica ou científica, quando o autor conhece o tema que 
vai abordar e sabe do que vai falar, quando há o intuito de esclarecer 

19 Para não dar margem à confusão, penso que pode ser útil esclarecer que nesse primeiro momento 
que identifiquei como o da “criação”, a escrita enquanto ato físico está obrigatoriamente presente. Não 
se trata apenas de uma criação mental da história, ou de imagens que comporão a história. Mas sim 
da transcrição de tais imagens em linguagem textual, trata-se de dar um tratamento textual às imagens 
mentais.
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o leitor a respeito de determinado assunto, de lhe aportar um conhe-
cimento que ele, autor, detém.

Na escrita literária o autor não conhece o assunto, ele não sabe o 
que (e muito menos sobre o que) vai escrever. Por isso muita coisa 
se decide durante o ato mesmo da escrita, um ato que, antes de mais 
nada, é físico: a mão puxa a frase, inventa o pensamento que se trans-
forma em palavra, em risco no papel: matéria. Se a frase não vem, 
então é preciso buscá-la, começar o movimento. Porque é isso tam-
bém a escrita: um movimento. Ainda que não se chegue a um lugar 
preciso e que até mesmo a noção de avanço fique comprometida, o 
movimento existe e ele tem muito de físico.

Então uma frase é posta. Um primeiro passo. O segundo (passo, 
frase) está sempre vinculado ao primeiro, é parte dele, vem dali, da 
mesma essência. Justifica, completa, dá sentido: inventa. Assim, o se-
gundo é também determinante do primeiro. Se não fosse aquele, este 
seria diferente. Se não fosse a sequência, o início seria outro. Essa 
vinculação íntima, essas alimentações mútuas, esses movimentos de 
ida e volta são a lógica do texto. Daquele, deste, texto. Não outro, 
nenhum outro.

Uma palavra, depois outra, depois outra, na lógica própria do tex-
to. Nada mais simples e complicado.

Escolher (pensar) a palavra que virá a seguir. Pôr (agir) a palavra 
depois da outra. Entre o pensamento e o ato, sempre as palavras.

COntO x ROmAnCe; 
nARRAtivA CuRtA x nARRAtivA LOngA
A distinção entre gêneros literários em nada deve ocupar o espírito 
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do escritor no momento em que ele escreve, isso não tem a míni-
ma importância. Mas no quadro dos estudos literários, essa questão 
pode servir para melhor identificarmos os processos envolvidos na 
escrita.

Durante um bom tempo de minha trajetória como escritor, pro-
duzi exclusivamente textos curtos, que mais ou menos se encaixam 
naquilo que se convencionou chamar de conto. Somente muito mais 
tarde dediquei-me à escrita de uma narrativa longa. 

No que diz respeito ao discorrido até aqui – os dois momentos que 
identifico na composição de um texto –, as características próprias 
do gênero conto, sobretudo a sua curta extensão, levam, eu diria, a 
uma distinção ainda mais clara entre o momento da “criação” e o 
momento da “elaboração”. Ou seja, na escrita de um conto parece-me 
mais evidente e mais óbvio falar desses dois aspectos composicionais 
do texto. 

E isso, por uma razão: o conto pode ser “criado” inteiramente, do 
início ao fim, num primeiro momento, e “elaborado” logo a seguir, 
o que possibilita uma separação clara e, sobretudo, uma ordem se-
quencial entre esses dois momentos: primeiro a “criação”, depois a 
“elaboração”.

E foi essa a maneira, ou o hábito, ou o vício, ou seja lá o nome que 
se dê a isso, que adquiri à força de escrever contos: uma forma de 
conceber uma história em dois tempos, primeiro imaginando-a, isto 
é, fazendo de imagens mentais uma realidade material concretizada 
pelo texto bruto, e depois, num trabalho de esmero da linguagem, or-
ganizando-a segundo princípios estéticos particulares a esse mesmo 
texto que se organiza, dando-lhe a forma que lhe pertence.
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Foi essa maneira de proceder, por ser a única que conhecia desde 
quando comecei a escrever, no início dos anos 1990, que levei para 
a escrita do romance que me dispus a compor a partir de 2007. E foi 
exercendo-a, ou seja, escrevendo o romance,20 que me dei conta de 
que precisaria adaptá-la a fim de levar a cabo o meu projeto. 

Na escrita do romance, ou na maneira com que me atirei à escrita 
deste romance – o exercício foi me mostrando –, esses dois tempos 
continuam a existir e podem ser facilmente identificáveis, mas de-
senvolvem-se de maneira alternada à medida que o texto avança. 
Como é praticamente impossível conceber um romance do início ao 
fim antes de passar ao momento da “elaboração”,21 é preciso “criar” 
e “elaborar” de maneira concomitante, aos poucos. O que implica 
duas coisas, ou melhor, o que me permite arriscar duas conclusões:

Primeiro, que o romancista (ou o romancista que eu sou, ou fui, 
durante a escrita desse romance) tem um domínio menor sobre o 
destino de sua história (e quando falo história, pretendo que, sob esse 
nome, estejam contemplados todos os elementos que compõem uma 
ficção narrativa, como personagens, tempo, espaço, acontecimentos 
etc.) que o contista. Este pode perfeitamente trabalhar, como queria 
o mestre Edgar Allan Poe, do fim para o início, ou seja, tendo pre-
sente o fim do conto antes de começar a contá-lo. Vale lembrar que 
toda a teoria a respeito do conto esboçada por Poe ainda no século 
XIX – e da qual deriva boa parte das tentativas de criar uma poética 
desse gênero no século seguinte – é baseada na ideia de que o conto 

20 Trata-se do romance Barreira, publicado pela editora Companhia das Letras, em 2013.
21 Nunca é demais lembrar que estou falando do meu processo criativo, de uma maneira de conceber 
histórias que é minha. Alguns autores são capazes de conceber mentalmente um romance inteiro antes 
de pô-lo no papel. Para mim, isso seria impossível.
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deve se construir de maneira que tudo nele convirja para o seu final. 
Ou seja, esse final deve estar concebido (ainda que não escrito) antes 
de o escritor escrever a primeira frase.

Já no romance é mais difícil o escritor trabalhar com essa espécie 
de prefiguração do fim, são muitas as variantes em jogo, são muitas 
as possibilidades de caminho, com várias e imprevistas ramificações. 
Ao fim de cada fase de “elaboração”, quando a linguagem se impõe e 
as palavras se ajustam para dar forma ao que foi “criado”, uma nova 
configuração da narrativa se estabelece, com novas variantes e pos-
sibilidades. E essa nova configuração, de alguma maneira, reorienta 
o que vem a seguir, os caminhos que a narrativa irá percorrer – ao 
contrário da escrita de um conto, em que temos a impressão de an-
darmos por uma autoestrada que vai ligar dois pontos pelo caminho 
mais rápido possível, sendo conhecidos ambos os pontos.

Na composição do romance, a ideia do fim até pode existir, mas 
é quase certo que ela vai mudar várias vezes à medida que o texto 
avançar. Isso porque há esta alimentação mútua e constante entre a 
“criação” e a “elaboração”. Ou seja, a partir do trabalho de refina-
mento do material bruto – que é parcial, porque o romance não está 
idealizado do início ao fim –, o próprio texto já “elaborado” vai, de 
certa maneira, determinar a sua sequência, pois é a partir daí que 
uma nova quantidade de material bruto vai ser criada, e, a seguir, 
elaborada, e assim por diante.

O que me leva à segunda conclusão: esse avanço progressivo, 
com constantes idas e vindas entre o que já foi escrito e o que virá a 
ser a sequência, essa maneira de avançar sem saber exatamente por 
onde se vai nem para onde, aproxima-se de um tipo de escrita “às ce-
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gas” – que corresponderia a uma escrita sem programa, em oposição 
a uma escrita em que o autor domina o tema que vai desenvolver –, 
que, para mim, é a característica essencial da escrita literária, artísti-
ca, ou pelo menos daquela que merece ser tratada assim.

Nesse sentido, sem querer dizer que a escrita de um romance é 
mais artística do que a escrita de um conto, o que seria uma monu-
mental asneira, não posso negar que no conto estamos diante de uma 
escrita mais controlada, ou mesmo mais racional.

No romance, pelo menos ao iniciá-lo, é possível ser menos ce-
rebral do que no conto, mesmo que depois, quando for preciso dar 
forma ao texto como um todo, quando o romancista se vê obrigado 
a lidar com uma estrutura muito mais complexa daquela com que 
normalmente trabalha o contista, ele, o romancista, deverá ser tre-
mendamente racional.

Este ser menos cerebral no início não significa aqui uma atitude 
intuitiva e desprovida de racionalização. O que quero dizer é que 
me parece que a composição do romance favorece, e mesmo exige, 
uma maior capacidade de acesso a elementos do subconsciente. E, 
entre outras coisas, isto requer algum treino. O que significa tempo, 
experiência, rodagem. O que aponta para a ideia de que o romance é 
um gênero da maturidade.

A esse propósito, a anedota corrente diz que é possível ser poeta 
aos quinze anos, contista  aos vinte ou trinta, mas que dificilmente 
alguém escreverá um bom romance antes dos quarenta anos. Muitos 
exemplos desmentem a brincadeira, mas um número ainda maior 
deles revela o seu fundo de verdade. Seria preciso ter vivido, acumu-
lado experiências para escrever um romance? Sem dúvida, no en-



65

tanto isso é já um pressuposto da literatura. Escreve-se a partir de 
experiências de vida, factuais ou interiores, e isso vale para a escrita 
do romance, do conto ou de qualquer texto.

O que está por trás da anedota é que a composição de um roman-
ce – além dessa capacidade a qual me referi de acessar o subconscien-
te – exige também uma paciência e uma faculdade para controlar a 
ansiedade diante da incerteza da criação mais facilmente encontra-
das na maturidade. Já a escrita de um conto oferece ao seu autor a 
possibilidade de obter mais rapidamente uma resposta concreta aos 
seus esforços. Em outras palavras, escreve-se (normalmente) um 
conto em menos tempo do que um romance. Sem entrar no mérito 
da qualidade do resultado, portanto sem pretender dizer que é mais 
fácil escrever um conto do que um romance, ninguém vai duvidar 
que é mais fácil chegar ao fim de um conto do que de um romance. 
Pelo simples e matemático motivo de que é mais fácil preencher dez 
ou quinze páginas com palavras do que cento e cinquenta – fechando 
sempre os olhos, nunca é demais repetir, para o valor estético desse, 
digamos, amontoado de palavras.

Mais fácil, portanto, lidar com a ansiedade que a escrita de um 
texto sempre provoca em seu autor e que só vai ser apaziguada quan-
do ele consegue (se conseguir) chegar ao fim deste texto.

E chegar ao fim de um texto, seja ele uma narrativa curta seja 
longa, significa cumprir algumas etapas de um processo que nem 
sempre é consciente para o escritor. Investigar e refletir sobre esse 
processo não é uma imposição ou uma condição indispensável para 
escrevermos, mas pode nos ajudar a entender melhor os caminhos 
que nos levam ao texto, e assim usarmos esse entendimento para 
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eventualmente tomar atalhos ou acelerar em um trecho e ir mais de-
vagar em outro.

Enfim, pensar sobre o processo de composição de um texto torna 
mais claro o caminho da escrita, e isso não só para o próprio es-
critor que, senhor da experiência, dispõe-se a refletir sobre ela, mas 
também para aqueles que, ainda hesitantes, desejam se aventurar por 
esse caminho.   
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Por QUe estUDar escrita criativa
  aNDreZZa PostaY

utro dia fui ao hospital universitário aqui em Porto Alegre. 
Tinha um exame de sangue de rotina para fazer. Saí da aula e 

segui até lá, me pareceu mais prático do que ir a algum outro labo-
ratório. Estabanada que sou, percebi na hora de fazer o registro, que 
havia esquecido a identidade em casa, só tinha comigo a carteirinha 
de estudante, que, no fim das contas, também serve como documen-
to de identificação. Fui transferida para a salinha de espera, que nem 
serviu a seu propósito porque me chamaram imediatamente. O en-
fermeiro que me atendeu, moço bem simpático, conferiu meus dados 
na carteirinha antes de coletar o sangue. Enquanto procurava pela 
veia, ele puxou assunto com a seguinte pergunta: “Então tu faz mes-
trado em escrita criativa? O que é isso?” Respondi que era uma área 
nova, que a PUCRS havia sido pioneira no assunto no Brasil; segui o 
roteiro padrão explicando o curso da maneira mais básica e simples. 
Tivemos o seguinte diálogo:

– Mas tu estuda isso desde sempre?
– Não, sou formada em psicologia.

O moço ficou em silêncio, chacoalhou um tubinho de sangue e 
engatou o próximo para continuar a coleta.

– Bah, desculpa a pergunta, mas a psicologia é uma área tri im-
portante, por que mudar? Tipo, por que estudar escrita criativa?

o
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Fui pega de surpresa e, na hora, respondi meio que no automático. 
Falei que se existisse a opção de fazer a graduação em escrita quando 
saí do colégio, nem teria cogitado a psicologia. Apesar de verdadeira, 
pensei quando saí do laboratório, percebi que essa resposta não se 
encaixava tão bem à pergunta. De qualquer forma ele pareceu satis-
feito. Para ele era o suficiente, mas para mim a questão continuou 
ecoando por dias e eu não sabia exatamente como responder algo 
que deveria vir tão naturalmente. 

Por que estudar escrita criativa?
Este ensaio acabou se tornando um espaço no qual revisitei minha 

trajetória de um ano e meio estudando escrita criativa na univer-
sidade. Buscando responder à pergunta do enfermeiro, percebi que 
minhas respostas mudaram com os semestres e que os motivos pelos 
quais estudo escrita criativa hoje foram se ampliando, modificando, 
tomando forma. Espero que compartilhar minha própria trajetória 
de estranhamentos e encontros dentro da escrita possa motivar ou-
tras pessoas a se arriscarem por esses caminhos de estudo também.

  
O estRAnhAmentO
Meu último semestre da graduação aconteceu em 2015 e foi mui-
to leve, as disciplinas haviam acabado, os estágios, também. A úni-
ca obrigação era o TCC e um trabalho voluntário que realizava no 
fórum da minha cidade. Aproveitei o momento mais calmo para 
buscar cursos em áreas que me interessassem e minha mãe me en-
caminhou o link de uma oficina que seria ministrada em um centro 
cultural na beira do Guaíba, pelo professor Assis Brasil. Foi esse meu 
primeiro contato formal com a escrita criativa. 
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Nessa época também descobri a graduação recém-lançada em EC 
e o mestrado, que existia há três anos dentro do programa de pós-gra-
duação em letras. Esse primeiro encontro gerou um encantamento, 
reacendeu a vontade de escrever ficção, tão presente  durante minha 
adolescência. Depois da formatura, conversando com o professor As-
sis, surgiu a possibilidade de fazer outra oficina com ele. Ainda não 
tinha certeza de que o mestrado era o caminho a seguir, ainda faltava 
esclarecer que perspectivas eu teria com essa troca de área.

Iniciei, como quem não quer nada, as leituras das bibliografias 
indicadas para a prova do mestrado, e tanto a teoria quanto os mate-
riais literários prenderam minha atenção, muito mais do que a pró-
pria psicologia. Foi esse vislumbre do que seria uma imersão na área 
da escrita, misturado com o incentivo de amigos, da família e do pró-
prio professor Assis que me levaram a fazer a prova de seleção.  

O primeiro motivo para estudar escrita criativa veio para mim an-
tes de ingressar de fato no mestrado. E é a coisa mais simples e básica: 
a vontade de escrever. Talvez um pouco mais do que isso, eu queria 
ter liberdade para escrever. O mestrado proporcionava essa liberdade 
ao mesmo tempo que agregava saberes teóricos e técnicos que con-
tribuiriam com a melhora da qualidade da minha escrita.  

Posso dizer que encontrei o que procurava no mestrado, foi mui-
to bom ter esse espaço e conhecer outras pessoas que davam para a 
escrita o mesmo valor que eu, que amam ler e escrever e respeitam 
quem também escreve. Porém o deslumbramento veio acompanha-
do de insegurança. Eu vinha de uma área totalmente diferente. O 
domínio teórico que levei anos para atingir dentro da psicologia valia 
muito pouco dentro da escrita. Nunca tinha ouvido falar sobre Bar-
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thes, Bakhtin, Todorov. Dos autores que conhecia, só sabia das obras 
literárias, Borges, Cortázar, Sartre, Eco. Queria ser capaz de absorver 
todo esse conhecimento de uma vez. Fui atrás de ler tudo isso, porém 
não sabia por onde começar e tudo o que eu lia parecia exigir uma 
leitura anterior. 

Os primeiros semestres pareceram uma corrida atrás de um en-
tendimento teórico que eu sentia que precisava, ao mesmo tempo 
que não entendia por que precisava saber aquilo e muito menos o 
que fazer com o que estava aprendendo. Conversando com meu 
orientador, que serviu de guia em vários momentos, dando certo di-
recionamento às leituras, fui sendo convencida de que tudo bem não 
ter lido todas as obras de Barthes. 

Quanto mais eu lia sobre tudo, mais ia sentindo que não existia 
nenhuma base teórica essencial dentro da área da escrita criativa. 
Meu orientador dizia: “Tu não precisa ler tudo isso, teu mestrado não 
é em teoria da literatura. Teu foco é escrever a parte prática, qualquer 
teoria que tu produza vai surgir a partir da tua novela.” Só no fim do 
primeiro ano consegui abstrair a barreira teórica que eu mesma criei. 
Nas férias foquei em escrever a parte prática do mestrado e percebi 
que, de tanto ler e com o que havia aprendido nas aulas, era capaz 
de enxergar o processo da criação narrativa de uma forma diferente.

Escrever se tornou menos fluido e mais consciente. Passei a prestar 
muita atenção no processo, nas pausas, nos momentos difíceis. Tam-
bém nas críticas, minhas, do meu orientador, da banca de qualifica-
ção, da pessoa que é minha primeira leitora. Fui juntando e revisan-
do esses feedbacks durante o processo de escrita, notando e anotando 
meu espanto e estranhamento diante do meu processo de criação nar-
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rativa. De fato, meu orientador tinha razão, a teoria da escrita parece 
brotar no momento em que se tem consciência da prática. 

Ainda assim, era um conceito estranho, e, até certo ponto, difícil 
de aceitar como válido. O saber científico dentro da escrita criativa 
se manifestou, para mim, de forma muito diferente da que eu estava 
acostumada a seguir dentro da psicologia. Conversando com outros 
colegas, descobri que esse estranhamento não era exclusividade da 
minha percepção. Acredito que seja essa característica que chamo de 
teórica experiencial da escrita o que causa a dificuldade em respon-
der à pergunta do “por que” ou “como” estudar escrita criativa. 

No desenvolvimento do meu ensaio teórico, critério para obten-
ção do grau de mestre em escrita criativa, surgiu um conceito de cria-
tividade a partir da minha experiência e eu tinha receio em incluí-lo 
no trabalho por ser algo que veio de mim. Essa relutância em validar 
meu próprio trabalho teórico fez com que eu percebesse o precon-
ceito que colocava em cima do estudo da escrita. Como posso traba-
lhar em uma área se tenho dificuldade em aceitar o potencial teórico 
que existe dentro dela, apenas por fazer uso de uma metodologia 
diferente daquele rigor científico com o qual estou acostumada?

Não concordo nem me identifico com muitos critérios que se en-
caixam nesse dito “rigor científico”.  Levou algum tempo até que me 
sentisse confiante na escrita criativa e na análise genética do próprio 
processo criativo. A escrita criativa permite que eu seja pesquisado-
ra de mim. 

Pesquisadora de mim. Que conceito mais estranho. 
A partir dele surgiu o segundo motivo. Por que estudar escrita 

criativa? Porque posso aprender com o meu próprio processo e le-



74

vantar fundamentos teóricos válidos a partir da minha experiência. 
(Este ensaio, inclusive, serve como exemplo disso.)

 
O diReCiOnAmentO
A aceitação da escrita como área única e regida por diretrizes pró-
prias aconteceu há pouco tempo, ao final do terceiro semestre do 
mestrado. Ela coincidiu com a época em que aquele enfermeiro fez 
a pergunta. Quando cheguei em casa naquele dia, peguei uma pasta 
onde guardo os textos que leio para as disciplinas e materiais que uso 
para a dissertação. Concluí que podia dividir os papéis em três cate-
gorias: (1) crítica genética; (2) teorias literárias; (3) manuais técnicos 
de escrita.

Dei uma lida naquilo, sentindo que algo me incomodava, mas 
sem saber definir o que, em especial. Demorei quase um mês pra en-
tender que, com base no que tinha estudado durante um ano e meio, 
meus conhecimentos em escrita se resumiam às três categorias e à 
prática, muito subjetiva. 

Meu objetivo com o mestrado sempre foi a preparação e a qua-
lificação para dar aula. Essa é uma meta que transcende a área de 
estudo. Também serve como resposta ao enfermeiro: estudo escrita 
criativa porque quero dar aula. Mas como se ensina escrita criativa? 
O que é importante saber em escrita criativa? Fui atrás de materiais 
mais recentes, artigos, publicados com o tema específico da EC. Nes-
sa busca, achei o que considero agora meu direcionamento. 

Primeiro busquei saber mais sobre a escrita como disciplina. No 
Brasil, ela passou a existir como área em 2012, apesar das oficinas que 
já aconteciam na PUCRS, ministradas pelo professor Assis Brasil des-
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de 1985 (entre outras oficinas menores espalhadas por todo o país).22 
Muito recente no Brasil, a escrita criativa ainda é um campo novo, 
mesmo onde se estabeleceu há mais tempo, como nos Estado Unidos, 
tendo surgido no Iowa em 1922 e no Reino Unido, em 1970.23

Em autores que falam da história da escrita criativa, encontrei 
também questionamentos teóricos, e, foi a primeira vez em quase 
dois anos que me deparei com teorias específicas desenvolvidas em 
escrita. Por ser uma ciência tão nova, muitas diretrizes estão sendo 
traçadas agora. Estudar escrita criativa, hoje, no Brasil, ou em qual-
quer outro lugar, é uma oportunidade de fazer parte da formulação 
de conceitos e da produção de conhecimentos fundamentais para fu-
turos estudantes e professores.

E essa produção de conhecimento não se dá apenas no desenvol-
vimento de oficinas e técnicas, mas também no próprio pensar sobre 
a pedagogia da escrita criativa, sobre como ensinar e participar de 
discussões, sobre até que ponto a escrita é um talento inato ou algo a 
ser aprendido e estimulado.24 

Qual o lugar da escrita criativa? Ela é muito associada com os de-
partamentos de letras, mas, mesmo quando inserida dentro deles, 
é encarada como algo atípico, uma linha prática, não teórica, que 
equivale à pesquisa, mas não é realmente considerada pesquisa. E 
que espaço tem a escrita para entrar nessas discussões filosóficas que 
são também muito importantes para que ela se estabeleça como área? 

22 BRASIL, Luiz Antonio de Assis. Escrita criativa – a reflexiva, ma non tropo. In Scriptorium. Porto 
Alegre, v. 1, jul-dez, p. 1-5, 2015.
23 DAWSON, Paul. Creative Writing and the New Humanities. Oxon: Routledge, 2005.
24 DAWSON, Paul. Creative Writing and the New Humanities. Oxon: Routledge, 2005.
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Craig Jordan-Baker25 traz esses questionamentos em um artigo 
publicado em 2015. Ele pergunta se a escrita deve estabelecer-se 
como campo autônomo, separada até das letras, artes e de outras 
humanidades, ou se deve manter uma postura mais integrativa, 
aberta a relações com áreas afins. Ele chega, inclusive, a sugerir 
a divisão em duas linhas teóricas: (1) monarquistas e (2) integra-
cionistas.26 Sendo os monarquistas os que acreditam que a escrita 
criativa se sustenta sozinha e os integracionistas os que entendem 
que ela se apoia em diversas outras áreas, tais como a literatura, a 
comunicação e até mesmo a psicologia.

Sinto-me inclinada a concordar com os integracionistas, uma 
vez que observo uma pluralidade de backgrounds em meus cole-
gas e amigos escritores e pesquisadores da EC. Temos, no pro-
grama de pós-graduação, jornalistas, psicólogos, programadores, 
advogados, publicitários, odontologistas, entre outros. Harper e 
Kroll,27 em seu livro Research Methods in Creative Writing, des-
crevem a escrita criativa como uma atividade que se aproveita 
do conhecimento de várias outras áreas. Concordo com eles, en-
tendo a escrita criativa como uma área que não necessariamente 
transita entre outras, mas se abastece de todas, sejam humanas, 
exatas, biológicas, tudo pode virar produto nas mãos de um escri-
tor, todo conhecimento pode ser aproveitado para criar uma coisa 
nova com palavras.  

25 JORDAN-BAKER, Craig. The Philosophy of Creative Writing. In New Writing. v. 12(2), jul-
dez, p. 238-248, 2015.
26 Tradução livre.
27 HARPER, Graeme, KROLL, Jeri. Research Methods in Creative Writing. Palgrave Macmillan, 
2012.
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Harper também fala que a escrita criativa é um produto de encon-
tros,28 seja o encontro do autor com o leitor por meio de um livro, 
seja o encontro entre assuntos que colidem de formas inusitadas e 
se convertem em obra literária. Nisso tenho outra possível resposta 
para “por que estudar escrita criativa?” É nosso papel, como estu-
diosos da área, gerar espaços nos quais encontros sejam possíveis. 
Encontros entre escritores, entre autores e a comunidade, encontros 
teóricos em que essas questões sobre delineamentos da escrita como 
teoria possam ser discutidas. 

Quanto mais eu lia sobre educação e ensino de escrita, sobre os 
possíveis direcionamentos que podem guiar nossa prática como pes-
quisadores e professores, mais animada ficava. Encontrei um senti-
mento de relevância. Com todas essas perguntas não respondidas 
sobre possibilidades pedagógicas, percebi que ainda existe muito tra-
balho a se desenvolver na escrita criativa e é uma honra fazer parte 
desse movimento logo no seu início, dentro e fora do Brasil.

28 HARPER, Graeme. Creative Writing and Education. Multilingual Matters, 2015.
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a MULHer QUe Narra, a MULHer QUe Nasce
 aNNie PiaGetti MÜLLer

escritora e crítica literária francesa Hélène Cisoux diz que não 
existe exercício maior de alteridade do que ter um filho. É por 

isso que a autora reconhece e valoriza as mulheres-mães que escre-
vem. Justifica que elas conseguem se colocar no lugar do outro e, sen-
do esse um dos principais papéis desempenhados por quem produz 
literatura, alcançam um entendimento muito sensível do ser humano 
e, como consequência, da construção da personagem. A personagem 
cuja matéria-prima é a humanidade, claro. A personagem, que é es-
pelho dos nossos eus, uma construção tão planejada que se torna 
mais verossímil (por ser mais coerente) do que o próprio homem, 
como afirma Antonio Candido. Nas palavras do autor: “Na vida, es-
tabelecemos uma interpretação de cada pessoa, a fim de podermos 
conferir certa unidade à sua diversificação social, à sucessão de seus 
modos de ser. No romance, o escritor estabelece algo mais coeso, que 
é a lógica da personagem” (Candido, 1970, p. 58-59). A lógica a qual 
Candido se refere trata, justamente, do fato de a personagem não ser 
um produto pronto. Ao contrário, ela consiste da criação, da imagi-
nação, da produção literária que possui um sentido anterior à sua 
existência, pois foi criada com uma intenção, formatada para parecer 
como os olhos do seu criador projetaram. Ela consiste, assim, em ser 
estruturada de forma mais complexa do que o próprio homem, pois 
a sua elaboração é pensada em cada detalhe. “A força das grandes 
personagens vem do fato de que o sentimento que temos da sua com-

a
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plexidade é o máximo (...). Daí podemos dizer que a personagem é 
mais lógica, embora não mais simples, do que o ser vivo” (Candido, 
1970, p. 59). A mulher que nasce, originada da mulher que narra, é 
produto dessa construção. A mulher que escreve sou eu e são elas: 
Clarice no Brasil, Virginia na Inglaterra, Marguerite na França. To-
das, no mundo, influentes a seu modo, à maneira da sua arte. Aqui, 
me concentrarei mais em Hélène, a teórica, e em Marguerite Duras, 
a ficcionista. Através e junto delas pude desvendar o meu processo 
enquanto escritora e da minha personagem, Lucía.

No livro de Ian Blyth e Susan Sellers sobre Hélène Cixous, eles 
resumem o pensamento com o qual iniciei este texto: Cixous consid-
ers that motherhood represents what is possibly the most intense and 
complete relationship with the other that can be had” (Blyth; Sellers, 
2004, p. 31). Como se sabe, a capacidade da empatia (Roland Bar-
thes fala tão bem sobre ela em A preparação do romance), o ato de 
se colocar no lugar do outro, é de valor essencial para o escritor que 
deseja construir uma obra competente e verdadeira. Pensar que o 
corpo feminino se coloca a favor da escrita, como escreve Cixous, 
foi revelador. A partir da leitura de Cixous também comecei a ler o 
meu processo de escrita da novela Sozinhos, desenvolvida durante o 
mestrado em Escrita Criativa da PUCRS. Eu, mulher, gaúcha, trinta 
e dois anos, mãe. O último e mais recente título me abriu as portas da 
ansiedade e da insegurança durante a fase de escritura. Seria possí-
vel continuar escrevendo durante a intensa jornada da maternidade, 
com dois recém-nascidos em casa? Pois em paralelo ao nascimento 
dos meus bebês estava acontecendo o parto de Lucía, a filha na ficção. 
Concentremo-nos  nela, que é o motivo do presente texto existir. Por 
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meio dela falamos em nome de muitas outras personagens mulheres.
Lucía explora diversas questões típicas do universo feminino. A 

começar pelo tema do corpo. Trata-se da jornada da menina que se 
transforma em mulher. A adolescência, o período em que passa a 
maior parte da história, é também a janela no tempo da vida em que 
passamos a nos reconhecer pela primeira vez como indivíduos inde-
pendentes. Parte desse autoconhecimento está na busca pela iden-
tidade e também no encontro com os prazeres e as frustrações do 
corpo. Simone de Beauvoir explica que o corpo é nosso instrumento 
de domínio no mundo. É o que descobre a personagem. Em uma 
relação sexual traumática, perde o controle sobre as suas vontades e 
se decepciona consigo mesma e com o outro. No capítulo três, cha-
mado “Iniciação sexual”, do livro O segundo sexo, Beauvoir explica o 
quanto é complicada essa fase para a mulher, em comparação com os 
homens. Nas suas palavras: “Todos os psiquiatras concordam acerca 
da extrema importância que têm para ela as primeiras experiências 
eróticas: repercutem em toda a sua vida” (Beauvoir, 2016, p. 123). O 
papel passivo da mulher, que apenas recebe o membro masculino; o 
desejo e a repulsa, lado a lado, pelo corpo do parceiro. Há um trecho 
que precisa ser transcrito aqui, porque revela muito do aspecto emo-
cional que se passa com Lucía:

Muitas vezes, de resto, as circunstâncias levam 
a jovem a tornar-se presa de um homem cujas 
carícias a comovem, mas que ela não tem pra-
zer em olhar nem em acariciar em troca. Não 
se falou o bastante que, na repugnância que se 
mistura a seus desejos, não há apenas medo da 
agressividade masculina, mas também um pro-
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fundo sentimento de frustração: a volúpia deverá 
ser conquistada contra o impulso espontâneo da 
sensualidade, ao passo que no homem a alegria 
do tato, da vista, funde-se com o prazer sexual 
propriamente dito (BEAUVOIR, 2016, p. 130).

Como exemplo da sociedade patriarcal em que vivemos, Lucía é 
mais uma vítima, resultado do homem que ataca, do homem-sol-
dado, que com a base na educação militar tem na figura da mulher 
ingênua a sua presa. É certo que o mundo mudou bastante desde o 
ano de 1949, quando foi publicado O segundo sexo. Ainda assim, a 
sua leitura permanece atual, com diversas passagens que continuam 
representando as relações entre homens e mulheres. Para sedimentar 
a relevância do trauma sexual na vida de Lucía, o que desencadeia 
diversas ações ao longo da narrativa, há mais um trecho interessante 
escrito por Beauvoir:

De uma maneira geral, toda “passagem” é angustiante 
por causa de seu caráter definitivo, irreversível: tornar-
se mulher é romper sem apelo com o passado, mas essa 
passagem é mais dramática; não cria somente um hiato 
entre o ontem e o amanhã, mas arranca também a jo-
vem do mundo imaginário em que se desenrolava par-
te importante de sua existência e a joga no mundo real 
(BEAUVOIR, 2016, p. 132).

Não à toa Simone de Beauvoir se consagrou como a porta-voz dos 
movimentos feministas. Desde sempre, para sempre, temos nela um 
porto seguro quando tratamos o tema. E é por isso que a filosofia de 
Beauvoir ultrapassa a função teórica como fonte de conhecimento 
para fundamentar o meu escrito e se torna uma aliada da persona-
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gem Lucía, dentro da ficção. A garota solitária e traumatizada encon-
tra nos pensamentos da feminista a força para continuar mais cons-
ciente do que lhe aconteceu. É esta também a função da literatura: 
nos aproximar uns dos outros. Como diz Lucía, o livro é um amigo 
que está sempre acordado.

Mas não somente do corpo feminino trata a literatura feminina. 
Embora o corpo seja uma temática central pelos motivos que dis-
corri logo acima, a escrita de Lucía entra em questões ainda mais 
universais, conforme veremos a seguir.

 
sOBRe O LugAR de fALA
Defini que a personagem seria uruguaia e falaria em nome do povo 
vizinho. Essa apropriação não foi gratuita. Antes de a decisão ser to-
mada, pensei que poderia escrever sobre uma brasileira que morava 
no Uruguai, ou uma uruguaia  filha de mãe ou pai brasileiros, ou qual-
quer vínculo com o berço de origem da sua autora. Contudo, lá pelas 
tantas, entendi que não faria sentido me preocupar demasiadamente 
com isso. O lugar de fala ideal seria aquele que contaria da forma mais 
orgânica possível a história de Lucía. E, portanto, ela e a sua família 
deveriam ser uruguaias. Porque eu queria falar daquele lugar especial 
ao qual tive acesso, na minha infância, mas de outro ponto de vista. 
Não da turista que veraneou em Punta del Este. Mas da Punta fora 
do verão, do litoral fora da alta temporada, da praia quando não tem 
gente, das casas com as janelas fechadas. Para responder a essa neces-
sidade, eu precisava de uma personagem local, vivendo as delícias e 
as dores de uma vida pacata perto do mar. Por isso, a voz da garota 
nativa. Além do mais, também entendo que o lugar de fala e o ponto 
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de vista podem ser atemporais e universais quando o autor tem uma 
verdade que independe de quem fala. Gosto do exemplo do escritor 
português Valter Hugo Mãe, que adota cidades em países estrangeiros, 
vive um tempo numa delas, captando a sua essência e seus costumes, 
e escrevendo personagens que vivem externos ao raio de intimidade 
do autor. Em A desumanização, que se passa na Islândia, e em Homens 
imprudentemente poéticos, no Japão, acontece isso. Em entrevista a 
Luana Ribeiro para o Fronteiras do Pensamento, em 2016, ele justifi-
cou a Islândia como uma espécie de folha branca, um lugar onde a sua 
história deveria acontecer para narrar o tema que precisava contar:

A Islândia sempre me inspirou, antes mesmo de viajar 
pela primeira vez à ilha; sempre me inspirou como uma 
limpeza, um vazio, onde o indivíduo pudesse chegar 
como o único ruído, a única questão. E até mesmo te 
transporta para um modo espiritual, é um lugar da so-
lidão. E é uma pergunta até que eu senti que precisava 
colocar [no romance]: se até mesmo diante da solidão, 
naquele vazio, eu continuava sendo um ser humano, 
porque eu estava sozinho. Então em A desumanização 
me interessava muito a implicação acerca da capacida-
de de lidar com o vazio, que na realidade é a capacidade 

de lidar com nós mesmos (RIBEIRO, 2016).

No meu caso, o Uruguai reunia todas as características que a obra 
propunha falar: uma natureza silenciosa e um cenário sociopolítico 
interessante, onde o limitado espaço geográfico abarca grandes feitos 
acerca dos direitos humanos. E os direitos humanos conversam dire-
tamente com a problemática do relacionamento das mulheres com o 
seu corpo e das mulheres com os homens e com a sociedade.
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sOBRe A sOLidãO nA nARRAtivA e fORA deLA
Marguerite Duras foi uma escritora que ganhou grande destaque du-
rante o meu processo criativo. Li suas obras de ficção com imenso 
prazer. O amante, O homem sentado no corredor e, talvez, o seu título 
mais inquietante, O deslumbramento de Lol V. Stein. Cito todas elas 
porque é possível escutar sempre uma voz única, muito pessoal, au-
tobiográfica em diversos momentos, e poética em vários outros. E é 
essa mesma voz que senti em seu texto maravilhoso sobre o ofício 
da escrita, chamado Escrever. Ela coloca de forma muito especial as 
questões sobre o processo criativo e descreve a casa onde escrevia 
como algo muito próximo ao que imaginei como sendo a casa de 
Lucía. Nas palavras de Duras, sobre o seu espaço: “É numa casa que 
a gente se sente só. Não do lado de fora, mas dentro. Em um parque, 
há pássaros, gatos. E de vez em quando um esquilo, um furão. Em 
um parque a gente não está sozinha. Mas dentro da casa a gente fica 
tão só que às vezes se perde” (Duras, 1994). A solidão em que vive a 
personagem Lucía é sentida principalmente dentro de casa, é onde 
a solidão começa e se solidifica em estado de espírito. Fora da casa 
sem nome ela continua vivendo solitária, mas, pelo menos, tem a 
companhia da bicicleta, que lhe proporciona andar, avançar apesar 
das circunstâncias. 

Quando penso na solidão de Lucía, penso nas várias formas que 
o tema pode assumir e nas diversas camadas de significado, tanto 
dentro da obra quanto externamente a ela. Na obra, Lucía sente-se só 
como integrante desse universo individualista e doente. A individua-
lidade representada, na narrativa, na personagem do Juan, o garoto 
imaturo que só pensa em si mesmo e é capaz de forçar a barra na pri-
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meira vez de Lucía. E na personagem da mãe, que sofre de depressão, 
e abandona o contato mais próximo com a filha. Lucía ainda tem a 
perda da melhor amiga e a morte do escritor idealizado sob a figura 
de Eduardo Galeano. Portanto, é uma sucessão de acontecimentos 
que reforçam a questão. Para fora da obra, o tema se relaciona com 
o próprio ofício da escrita. Como diz Duras, quando estamos num 
buraco, numa solidão quase total, descobrimos que só a escrita pode 
nos salvar. Penso que é isso mesmo que sinto, em vários momentos, 
enquanto pessoa e, consequentemente, como escritora. Porque, por 
mais que se viva no coletivo, é no mais íntimo terreno da alma, na 
quietude de saber quem somos, que nos damos conta do quanto esta-
mos sozinhos. E escrever, para mim, conforta esse estado de espírito. 
Duras, novamente, diz que “existe isso no livro: a solidão nele e a 
solidão do mundo inteiro. Está em toda parte. Invadiu tudo. Sempre 
creio nesta invasão. Como todos. A solidão é aquilo sem o que nada 
fazemos” (DURAS, 1994).

O tema, que se encontra dentro e fora do texto, possibilita muitas 
interpretações e me serviu como metalinguagem em diversos mo-
mentos da narrativa. A personagem solitária que encontra primeiro 
nos livros um amigo, depois na figura do grande escritor Eduardo 
Galeano e, por fim, na caderneta de anotações que ela passa a usar 
para escrever suas novas percepções sobre a vida em Montevidéu. É 
a literatura, retratada na história, que tem a intenção de aproximar 
realidade e ficção; afinal, são frente e verso de uma mesma moeda, 
convivem lado a lado, utilizam-se de uma e outra, num sistema de 
fotossíntese. Duras tem mais uma passagem belíssima sobre a escri-
ta literária:
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É uma coisa curiosa um escritor. Uma contradição e 
também um absurdo. Escrever é também não falar. É 
se calar. É berrar sem fazer barulho. E muitas vezes o 
repouso de um escritor, e ele tem muito a ouvir. Não 
fala muito porque é impossível falar com alguém de um 
livro que se escreveu e sobretudo de um livro que se 
está escrevendo. É impossível. É o contrário do cinema, 
o contrário do teatro, e de outros espetáculos. É o 
contrário de todas as leituras. E o mais difícil de tudo. 
É o pior. Porque um livro é o desconhecido, é a noi-
te, é fechado, é assim. É o livro que avança, que cresce, 
que avança nas direções que se supõem exploradas, que 
avança para o seu próprio destino e do seu autor, ago-
ra aniquilado pela sua publicação: a separação entre os 
dois, o livro sonhado, como a criança recém-nascida, 
sempre a mais amada (DURAS, 1994).

 

Roland Barthes, em A preparação do romance,  trata da solidão na 
sua casuística do egoísmo. Ele subdivide a presença do sentimento 
em três intuitos: como necessidade, como desabrochar e como lou-
cura. A solidão que não ocupa um espaço negativo, mas importante 
para o andamento do processo. Gosto principalmente de pensar na 
solidão como necessidade, aquela sobre a qual falou Kafka: “Precisa 
de muita solidão. O que realizei não é mais do que um êxito da so-
lidão” (apud Barthes, 2005, p. 235). A solidão retratada por Kafka 
também se relaciona à loucura, tamanha a necessidade de se colocar 
a sós para escrever: “Vou isolar-me de todos até perder a consciência 
disso. Farei, de todos, inimigos, não falarei com ninguém” (apud Bar-
thes, 2005, p. 236). Penso que todo escritor sente a necessidade de se 
colocar solitário. E, de certa maneira, aprecio como Kafka se refere a 
essa importância: transformar o outro como inimigo para conseguir 
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avançar na obra a ser escrita. Se eu tivesse pensado assim antes, teria 
tido um processo de escrita mais efetivo. A própria Duras fala sobre 
a necessária solidão e a distância das interações sociais:

É sempre necessária uma separação da pessoa que 
escreve livros em relação às pessoas que a rodeiam. É 
uma solidão. É a solidão do autor, a solidão da escrita. 
Para começar, o autor se pergunta que silêncio é esse ao 
redor de si. E praticamente em cada passo que ele dá 
no interior de uma casa, e em todas as horas do dia, em 
todas as luzes, tanto as do lado de fora como as lâmpadas 
acesas do lado de dentro. Essa real solidão do corpo 
transforma-se na outra, inviolável, a solidão da escrita. 
Eu não falava sobre isso com ninguém. Nesse período 
da minha primeira solidão eu já havia descoberto que 
escrever era o que eu precisava fazer (DURAS, 1994).

O assunto é infinito, gera excelentes debates e pontos de vista di-
ferentes. O escritor português Valter Hugo Mãe, em entrevista para o 
site  Fronteiras do Pensamento, em 2016, formulou uma boa resposta 
quando perguntado sobre como  ele se sentia enquanto escritor de-
pois das honrarias e reconhecimentos que recebeu.

Invariavelmente, acabo por estar no mesmo lugar. A 
gente passa por essas festividades, momentos muito 
exteriores, públicos, mas, quando regressamos à nossa 
quietude, há uma angústia de infância, a necessidade de 
encontrar uma expressão, um texto. A vida de um es-
critor parece que só se faz publicamente; intimamente 
ela não tem progresso, não tem desenvolvimento. Não 
dá para ser outra coisa. Talvez a gente possa buscar ou-
tras coisas, mas a gente não consegue deixar de buscar. 
Então é bem ingrato, mas, ao mesmo tempo, não con-
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seguimos deixar de correr atrás de uma satisfação. Na 
verdade, o que quero dizer é: eu sei que isto aconteceu, 
conheci o Saramago, sei que ele me deu sua aprovação, 
sei que o Caetano escreveu um prefácio [da nova edição 
de A máquina de fazer espanhóis], eu sei dessas coisas 
concretas, mas, no momento de escrever um livro, no 
momento em que eu volto à minha casa, volto à mesma 
solidão (RIBEIRO, 2016).

 

Acho interessante pensar a solidão como o lugar do escritor, para 
o qual ele sempre volta. A solidão, uma amiga (embora, também, 
uma inimiga do processo de tornar-se mulher).
 
A questãO essenCiAL de LuCíA
O escritor e professor Luiz Antonio de Assis Brasil, durante uma aula 
da sua tão proveitosa oficina, pediu-nos para refletir sobre a questão 
essencial da nossa narrativa. Por meio de exercícios de observação 
(que foram de Hamlet, passando por Madame Bovary e chegando a 
tantos contemporâneos), experimentamos entender qual o tema sub-
jacente à história. Foi a partir disso que passei a pensar sobre a ques-
tão essencial da novela Sozinhos. O título já entrega parte do que tra-
ta a obra. No entanto, para alcançar com clareza o centro da questão, 
e entender o que apenas a minha narrativa pode contar, redigi alguns 
parágrafos focados na questão essencial, que foram apresentados em 
um ensaio da mesma disciplina. E, agora, meses depois de ter escrito 
tais pensamentos, trazendo de volta o texto para fins da dissertação 
e do atual artigo, vieram-me novas considerações e vi que a questão 
essencial não se alterou, contudo, foi amplificada, recebendo novas 
interpretações da sua autora. Interessante pensar que o assunto nun-
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ca se esgota, que a questão essencial deve ser objetiva, densa, interna 
e específica, mas que, quando refletimos sobre ela, nos demoramos a 
resumi-la e nos atentamos para novos detalhes.

Lucía, desde muito criança, sente-se só. A solidão, que acomete a 
maioria das pessoas numa fase mais madura, quando se toma cons-
ciência do que é depender apenas de você mesmo, sempre foi, para ela, 
uma condição inerente à existência. Pode-se dizer que ser filha única 
foi o primeiro referencial que associou ao ser solitário. Depois, veio a 
questão da casa sem nome, uma casa muda, e da relação distante com 
os pais. E, não bastasse conviver numa casa com apenas três pessoas, 
havia a ausência de primos, avós, parentes. Até hoje, com dezoito anos, 
vê-se solita mesmo quando rodeada de gente. Sente-se só no mundo, 
tenha o nosso planeta seus sete bilhões de pessoas ou o seu país alguns 
três milhões. Companheira da solidão é a sua timidez. Dona de poucas 
palavras e de dois ou três amigos, os professores sempre declararam o 
quanto era silenciosa e como passava os intervalos da escola ausente 
aos colegas, enfiada na biblioteca ou sentada em cantos distantes do 
pátio. Tão logo descobriu a internet, passou a conversar mais online do 
que ao vivo. Mas, antes disso, um fato importante marcou a sua vida. 
A morte da sua grande amiga, María. A solidão que se impunha feito 
sombra passou a carregar também tristeza. Foi adicionada ao grupo 
das pessoas com aparência de tristes: pobre e infeliz garota, diziam. 
Lançavam-lhe olhares piedosos e a questão essencial de Lucía – somos 
seres sós – se reforçava a cada tentativa fracassada de contato. Nem 
sempre, não como regra, a tristeza simpatiza com os solitários. Para 
Lucía, receber compaixão nada tinha de bonito senão a humilhante 
sensação do pesar. E pesava. Lucía adentrou a fase da adolescência 
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ciente de que não era apenas uma menina carente de amigos. Mas, 
além, era carente de afeto. Seus sentimentos, de forma ampla e gené-
rica, moram num espaço onde qualquer afeto parece inexistir. Não se 
pode dizer que Lucía é apenas carente: ela é a personificação da ca-
rência de afetividade em si. E, então, chega os treze anos, a época da 
vida em que ser incluído no grupo e a necessidade de pertencimento se 
torna a razão de toda a busca. Mas não para Lucía. Ela deseja afeto 
em forma de carinho e de conversa, mais do que a inclusão num grupo 
com o qual não se identifica. É quando conhece Juan. O rapaz com 
quem vira noites conversando em diálogos que não tinha com alguém 
desde o falecimento de María. Apaixona-se. E frustra-se, pouco tempo 
depois, com esse amor desenganado, numa primeira vez do sexo que vi-
rou trauma. O seu comportamento introspectivo avança alguns passos 
na piora. Intensifica a questão essencial: somos seres sozinhos. Assim, 
a Lucía adolescente atravessa os dias quietos e pacatos de sua pouco 
vivaz juventude.

Como antídoto à tristeza profunda, aquela que se torna um estado 
constante e se transforma em depressão, Lucía testa algumas ferramen-
tas: passa a frequentar um psicólogo, a tomar medicamento e, final-
mente, toma a atitude de sair de casa e ir passar um tempo morando 
em Montevidéu. Ela é motivada pelo encontro com Eduardo Galeano, 
o escritor que leu muito durante a adolescência e que muito a ajudou 
com doses de otimismo e amizade, ainda que apenas por meio de li-
vros e de vídeos assistidos na internet. Mais uma vez, outra frustração: 
quando chega a Montevidéu e deve se encontrar com o autor numa 
sessão de autógrafos, recebe a notícia da sua morte. A partir disso, de-
sencadeia-se novo processo de tristeza e a garota solitária muda o foco 
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do seu destino. Passa a procurar pelo avô, um torturador da ditadura 
militar uruguaia, apagado da memória da família. Mas este, por sua 
vez, é o conflito da história, o qual não entraremos em detalhes aqui. 
Antes disso, o desafio que temos é o de entender sua questão anterior 
ao acontecimento-chave presente na novela. A questão da solidão. Vol-
temos a ela, agora, elencando o raciocínio que se passa na mente da 
personagem:

1. A solidão não é um estado, é uma condição;
2. A solidão a acompanha sempre, portanto, precisa conviver 
com ela;
3. A solidão é acompanhada pela tristeza causada pela falta de 
afeto e pela timidez;
4. A tristeza aumenta com a perda da melhor amiga;
5. A timidez é reforçada com o trauma do amor fracassado e de 
um trauma sexual (é tímida a sua mente, é tímido o seu corpo);
6. Apesar da solidão e das suas companheiras, a tristeza e a 
timidez, ela avança, continua, caminha para frente;
7. Mais madura quanto ao seu sentimento, passa a conviver 
com ele;
8. Lucía descobre certo prazer em estar só, em viver só;
9. Lucía aceita a sua condição de forma cada vez mais plena, 
mas continua carente (e desejosa) de afeto.

 
Os nove pontos do pensamento de Lucía, racionalizados acima 

pelas mãos da sua autora, fluíram com naturalidade, escritos ao mo-
delo de um sopro rápido. Porque fui entendendo, durante a forma-
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ção da personagem e a caracterização do seu conflito essencial, que 
a solidão não levaria Lucía para o fundo do poço. Lucía, na verdade, 
vê a beleza da vida. Mesmo depois de viver frustrações que reforçam 
seu estado solitário, ela entende que é preciso continuar. Nesse pro-
cesso de aceitação que a personagem vive, Lucía desenvolve um olhar 
complacente. Compreende que estamos sozinhos nos mais profun-
dos sentimentos, de alegria ou tristeza, e que apenas nós mesmos, 
na nossa singularidade, podemos entender. O que Lucía passará a 
desejar, no desenrolar da sua busca existencial, não será a busca de 
companhia, mas de uma vida com mais graça, afeto e liberdade em 
ser mulher.

É nítido que a questão essencial de Lucía é completamente 
humana. E, ao longo desse exercício literário, sempre tive em mente 
como principal desafio o de trazer à tona uma personagem esférica, 
completa e, para tanto, capaz de convencer o leitor sobre a sua 
existência dentro daquele universo ficcional. Por isso, é merecido que 
este ensaio adentre um pouco na teoria acerca da construção de per-
sonagem. Enquanto leitora, antes mesmo de escritora, entendo que 
as leituras pelas quais mais me apaixono, aquelas que mais me provo-
cam, são fundamentadas no comportamento do homem. No livro A 
personagem de ficção, mais precisamente no capítulo “A personagem 
do romance”, Antonio Candido explica que a minha constatação faz 
todo o sentido quando diz que “o homem, afinal, só pelo homem 
se interessa e só com ele pode identificar-se realmente” (Candido, 
1970, p. 28). Identificamo-nos quando a personagem nos representa, 
seja ela parecida ou muito distante de nós. Independentemente dis-
so, se admiramos ou detestamos uma persona da ficção, acreditamos 
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na obra literária quando sentimos que seus elementos integrantes 
soam como verdadeiros e isso é facilitado quando a famosa coerên-
cia interna engloba traços universais, que possibilitam uma conexão 
mais rápida entre o leitor e a sua leitura. O médico psiquiatra Carl 
Gustav Jung foi o primeiro a designar a existência dos arquétipos 
do inconsciente coletivo e a elencá-los como tipos de atitude e pen-
samento existentes em todo lugar, a qualquer tempo. No estudo de 
Jung, ele afirma que existem fatores-chaves comuns na formação da 
identidade do ser humano. Nos dias de hoje, dias em que se estuda 
a fragmentação do sujeito como ente único e imutável, contesta-se a 
conclusão de Jung. No entanto, entendo que comportamentos uni-
versais permanecem, pois são baseados em aspectos profundamente 
humanos. Na construção da personagem, para a construção da iden-
tificação do leitor com a mesma, não é diferente. Candido diz que “é 
geralmente com o surgimento de um ser humano que se declara o ca-
ráter fictício (ou não fictício) do texto” (1970, p. 21). A afirmação do 
autor é clara: “O homem é objeto da criação literária.” Ele continua, 
reforçando que “é a personagem que com mais nitidez torna patente 
a ficção, e através dela a camada imaginária se adensa e se cristaliza” 
(Candido, 1970, p. 21). É, de fato, com a personagem que me apro-
ximo das narrativas, que me envolvo e me transporto para a história 
narrada. A ficção que fascina é a ficção que abraça o leitor sem ele 
pedir pelo abraço, e a personagem é um dos fatores-chaves para que 
essa mágica aconteça.

Ao longo do seu escrito, Candido preocupa-se em definir a im-
portância da figura da personagem. Em uma de suas frases mais re-
levantes, resume: “Em todas as artes literárias e nas que exprimem, 
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narram ou representam um estado ou estória, a personagem real-
mente constitui a ficção” (Candido, 1970, p. 31). Não concebemos 
pensar em obras como Orgulho e preconceito, de Austen, ou Crime 
e castigo, de Dostoiévski, sem pensar suas personagens. Historica-
mente, precisamos delas. Historicamente, elas se revelam essenciais 
às narrativas que integram. Tentemos entender sua lógica em relação 
ao objeto humano que a compõe, conforme aponta o autor:

A personagem é um ser fictício – expressão que soa 
como paradoxo. De fato, como pode uma ficção ser? 
Como pode existir o que não existe? No entanto, a cria-
ção literária repousa sobre esse paradoxo, e o problema 
da verossimilhança no romance depende desta possi-
bilidade de um ser fictício, isto é, algo que, sendo uma 
criação da fantasia, comunica a impressão da mais lídi-
ma verdade existencial. (...) O romance se baseia, antes 
de mais nada, num certo tipo de relação entre o ser vivo 
e o ser fictício, manifestada através da personagem, que 
é a concretização deste (CANDIDO, 1970, p. 55).

James Wood afirma que “é o tipo de detalhe que acelera nosso 
conhecimento de um personagem: ‘Um estado de espírito, um ges-
to, uma palavra avulsa. Faz parte da compreensão humana e moral 
– o detalhe não como estidade, mas como conhecimento’” (Wood, 
2011, p. 81). Wood coloca diversos exemplos, inclusive os negativos, 
atentando para o cuidado da criação de personagens não se tornar 
uma lista de descrições que parecem fotografias. Entendo que essa 
colcha costurada com afinco, ponto a ponto, é o que confere veraci-
dade ao texto. Para confeccionar uma personagem completa, obri-
gatoriamente os detalhes (certos, exatos) são necessários. Para ele, a 
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importância da personagem é tanta que negá-la seria como negar o 
romance. Mas Wood não coloca a construção de personagem numa 
caixa, o plano e o redondo etc. Ao contrário, por meio de exemplos 
variados nos prova que não existe regra e que a regrinha mais básica 
pode colocar tudo a perder (descrições excessivas é uma delas). Ain-
da assim, apesar de dar valor à personagem, Wood entende que uma 
obra literária vai além:

Creio que os romances tendem a falhar não quando os 
personagens não são vividos ou profundos o suficiente 
e sim quando o romance em questão não nos ensina 
como nos adaptar a suas convenções, não desperta uma 
fome específica por seus personagens, por seu grau de 
realidade (WOOD, 2011, p. 105).

Compartilho do seu pensamento. Quando os demais elementos 
importantes do romance convergem para uma construção interna 
sustentável, não importa tanto quais as leis usadas para criar a perso-
nagem. Importa que o leitor acredite nela.

No caso de Lucía, posso encaixá-la, ainda que receosa em fazê-lo, 
como uma personagem mutável, porque não segue uma ordem li-
near, uma forma fixa para a sua formação. O formato fragmentado 
da narrativa, com cenas que não seguem uma ordem, foi também a 
forma como a personagem foi sendo apresentada. Temos as vivências 
da Lucía menina acontecendo como lembrança na vida da Lucía mu-
lher, que recém completou dezoito anos. Eu me preocupei que a es-
colha de narrar pequenas cenas através de pequenos parágrafos não 
prejudicassem a sua densidade. Que a escolha da forma não deterio-
rasse seu conteúdo. Em alguns momentos, temi que pudessem soar 
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superficiais aos olhos do leitor; que talvez eu não tivesse explorado o 
suficiente cada parte da história. 

 Murakami, em seu livro sobre o ofício da escrita, explica sobre os 
tantos níveis que precisamos acessar para conseguir criar uma obra 
não apenas coesa, mas profunda:

O romancista narra uma história. E narrar uma histó-
ria é, em outras palavras, tomar a iniciativa de adentrar 
no inconsciente. É descer para as trevas do interior da 
mente. Quanto maior for a história que o escritor qui-
ser contar, mais fundo ele precisará descer. Da mesma 
forma que, quanto mais alto for o prédio a ser cons-
truído, maior terá que ser a sua fundação subterrânea. 
Quanto mais densa for a narrativa, mais pesada e mais 
espessa serão as trevas subterrâneas (MURAKAMI, 
2015, p. 100).

Entendo que é por meio das personagens que melhor podemos 
acessar os níveis do inconsciente, os temas íntimos da mente hu-
mana, as questões existenciais que nos afligem a todos. Tentei que, 
através de cenas curtas, o interior da mente da personagem pudesse 
ser alcançado. Também tentei que houvesse alguma transformação 
interna. Que a Lucía menina se fizesse diferente ao fim da história. 
Entendo que a grande transformação é quando ela deixa de sentir a 
solidão como tristeza e começa a conviver com ela.

Para fechar esse assunto que me agrada tanto a ponto de conside-
rá-lo inesgotável, gosto da visão de Candido sobre o lugar que a per-
sonagem ocupa na ficção, um lugar essencial que se torna o grande 
elo do leitor com o texto:
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A ficção é um lugar ontológico privilegiado: lugar em 
que o homem pode viver e contemplar, através de per-
sonagens variadas, a plenitude da sua condição, e em 
que se torna transparente a si mesmo; lugar em que, 
transformando-se imaginariamente no outro, vivendo 
outros papéis e destacando-se de si mesmo, verifica, 
realiza e vive a sua condição fundamental de ser auto-
consciente e livre, capaz de desdobrar-se, distanciar-se 
de si mesmo e de objetivar a própria situação (CANDI-
DO, 1970, p. 48).

Neste último parágrafo, conseguimos entender o quanto a perso-
nagem de ficção se torna um meio (através da obra escrita) para res-
ponder a um fim: a reflexão do ser humano real sobre o ser humano 
criado. Este ser que, de certa forma, é seu espelho. Fico feliz em me 
sentir assim diante das obras que leio e das personagens femininas 
que são resultados das mulheres que narram. E, espero, humildemen-
te, conseguir causar algum impacto parecido nas palavras que escrevo. 
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esPaÇos viviDos, errÂNcias e atravessaMeNtos 
Na escritUra PoÉtica – UM QUase reLato 
De eXPeriÊNcia

  aNtoNio aÍLtoN

Era aceito lamber a facão a face alheia. Es-
culpir a barbárie a frio com a rubrica do abismo. 

Recolho (agora) essa prímula seca como se so-
nhara. Despovoado daqueles pré-humanos que, 
decerto, ainda são-me. Mesmo depois da pátina 

que me veste a moderno. Mesmo após o Goethe à 
luz da lamparina.

                        
Salgado Maranhão (2013, p. 29.)

Volto a Comala
Um mulo pasta
nos pavilhões do silêncio

Trago a criança
que não está ali
entre as salamandras

Um saco nas costas
Derramo os brinquedos
entre as libélulas

“Mãe, olha o 
Lava-cu!” aponta o bêbado
minha irmãzinha
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Meu pai deve ser
o breve vaga-lume
que guardei na caixinha

Mamãe está morta
da missa de 7 dias
só sobram sinais wireless

Recordação
trazendo a fuligem
vila dos confins

Puxada a embira
da memória mínima
solta os fiapos
       no entardecer

 *
[...]
    Antonio Aílton (2015, p. 57)

RumO
O espaço e sua experiência, como lugar do vivido, de atravessamen-
tos e reminiscências estarão, de um modo ou de outro, bruxuleando 
em nosso ato criativo e ressoando na linguagem, a qual, por si mes-
ma, também engendra as próprias disposições. São vivências, habi-
tações, recordações, imaginários, enfrentamentos e afetos evocados 
que, fluindo d(n)a experiência de um “ato criador”, configurante, re-
fluem também em espessuras de sentido a cada experiência de leitu-
ra, nas evocações ou recriações do leitor.

Estudos recentes sobre a questão do espaço na literatura e do 
espaço literário – termo de semântica plural – têm se concentrado 
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bastante nos aspectos atinentes à própria escritura do texto literário. 
Sustêm-se na lógica ou na semiótica da linguagem como disposição 
geradora de significações e estratégias formais no texto, na orques-
tração do poema. As imagens das constelações-signos que descam-
bam na página, e de palavras-objetos que se agregam ou desagregam, 
explodem e se fragmentam em palavras, esgarçamentos, lances e 
danças, recortes, microrritmos e disritmias na página, são bem co-
nhecidas. Mallarmé: mestre maior. Concretismo: razão semioespa-
cial do poema, plastipalavra. E um sem-número de (re)invenções. 

Tais estudos podem ser entendidos, e complementam-se, a partir 
da visão da obra como espaço, a exemplo de abordagens como O es-
paço literário, de Maurice Blanchot (2011[1955]), ou pela metaobra, 
concebida por Mallarmé como “o Livro”, o grande livro sempre ir-
realizável, sempre vindouro, aglutinador de todos os livros, confor-
me o mesmo Blanchot (2005[1959]) tratou em O livro por vir. Nessa 
abordagem, a linguagem pretende seu próprio mundo, seu próprio 
espaço, e se manifesta como seu próprio enigma.

Embora não dispense esse olhar colocado sobre lances e constitui-
ções da linguagem no texto, o rumo desta conversa é outro: invocar 
a presença dos espaços enquanto lugares de experiência, cicatrizes e 
errâncias, atravessamentos e retenções patêmico-afetivas do vivido; 
travessias, dispersões. A proposta é, desse modo, comentar sobre di-
versas concepções desse espaço na configuração do texto poético e 
refletir, a modo de (auto)compreensão, sobre a experiência dos espa-
ços em alguns dos meus próprios textos, em correlação com a forma 
como vêm sendo constituídos representativamente e fecundado essa 
experiência na escrita poética contemporânea.
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Nessa experiência da escritura como liricidade, estamos lidando 
com envolvimentos nuançados entre o íntimo e a exterioridade, for-
ças patêmicas e afetivas que constituirão horizontes e entrelaçamen-
tos entre poesia, linguagem e mundo. É preciso, portanto, levarmos 
em conta que estamos diante de disposições e paixões, razões e ex-
pectativas entrelaçadas em tecidos, espessuras. 

A riqueza de aspectos e constituição da experiência do espaço no 
poema é, certamente, infinda, impossível de encaixotar num discur-
so, numa perspectiva. Tento manter essa discussão mais ou menos 
aberta, para que caiba nela, sem alarde, o mundo das nossas vivên-
cias e os espaços da linguagem. 

Surge, nessa compreensão, a possibilidade de evocarmos também 
uma noção de espaço conjuntivo na escritura lírica. Ele pode aqui 
ser evocado dentro da noção de “espaço transicional”, isto é, “espaço 
potencial”, como formulada por D. W. Winnicott (1971),29 e também 
utilizada por Paul Zumthor (2000) em relação ao espaço da perfor-
mance. Nessa concepção, cada instância, da realidade e da virtualida-
de imaginativa, afirma-se ao mesmo tempo precária e fissurada em 
relação à outra, sendo muito válido pensar, portanto, na perspectiva 
do jogo (ludos). Há um jogo em campo, mas nem sempre esse jogo é 
de “faz de conta” – e daí o jogo entre o real e o ficcional precariamen-
te estabelecidos em muito da criação poética, por exemplo, colocan-
do-se no entre-lugar entre realidade (empírica, histórica) e ficção.  
Pactua-se aí, portanto, uma “co-incidência”, “co-fluência” e “co(m)-

29 Donald Woods Winnicott (1896-1974), médico psiquiatra, pediatra e psicanalista, fala da relação 
especular, lúdica e simbólica entre o bebê e a mãe (como “imagens que, relacionalmente, se confundem 
e se separam), e entre o bebê e os objetos.
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fusão” de regimes, perpectivas, afetividades e sentidos diversos num 
mesmo ato, no texto e suas paisagens, mais que uma “costura” de 
partes autônomas ou semiautônomas. O lugar potencial instituído na 
experiência do pacto lírico, da sua escritura e da sua leitura, torna-se, 
por conseguinte, um entre-lugar entre o mundo e seus espectros.

É a partir dessa noção que pretendo trazer à cena a experiência do 
meu próprio trabalho, e suscitar caminhos de escrituras que porven-
tura nos levem a refletir compreensivamente sobre o ato criativo. Há 
muitos autores que poderiam estar na pauta. Mas recorro à oportu-
nidade deste ambiente de aclarar o próprio fazer – desconhecido, no 
geral –, começar pela própria escrita. Eis o mote deste quase relato 
com cara de ensaio e tom de reflexão.

Falar da obra pessoal é sempre ambivalente, e precisa ser encarado 
com cuidado. Porque ora pode adquirir um efeito de limitação entre 
os sentidos possíveis trazidos por outros olhares, ora pode passar do 
ponto e resvalar para a autoapreciação monocórdica e hipervalori-
zante. No entanto, é claro que é possível refletir coerentemente sobre 
o próprio trabalho, de modo a termos uma fala enriquecedora para 
todos aqueles que estão engajados em fazeres e experiências seme-
lhantes. É o valor, por exemplo, dos relatos, das entrevistas, das con-
fissões sobre o próprio trabalho, de incomensurável contribuição para 
quem busca os caminhos da escrita. Uma das coisas que mais validam 
a exposição reflexiva do próprio fazer e a busca de compreensão da 
própria experiência é justamente esse compartilhamento de dificul-
dade e descobertas que são percebidas como dificuldades, achados ou 
paixões comuns. Nada disso é estranho, nem aos procedimentos, nem 
à alma da Escrita Criativa.  
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OLhARes 
Em Teorias do espaço literário, Luiz Alberto Brandão (2013) apresen-
ta algumas das abordagens e dos olhares pelos quais têm sido vistas 
as relações entre espaço e literatura, ou espaço na literatura. 

Essas relações passaram por interrogações sobre a representação 
dos espaços da realidade (o espaço dado como categoria existente no 
universo extratextual); sobre esse espaço como forma de estrutura-
ção textual (procedimentos formais, simultaneidades, relações entre 
paisagens, imagens e linguagem); sobre o espaço como “visão” ou 
“lugar de fala”, ou seja, a experiência perceptiva e perspectival, o pon-
to de vista, sobre espaço visto e espaço vidente; e, finalmente, sobre 
espacialidade da linguagem verbal na literatura, enquanto composta 
de significantes e elementos estruturados. Hoje, conforme o autor, 
o conceito ganha relevância e importância, e as recentes indagações 
(desconstrucionistas, recepcionais, culturalistas) vinculam-no a um 
debate tanto filosófico quanto antropológico, colocando-o sobre três 
linhas de força, em grande parte imbricadas: semiótica, política e fi-
losófico-antropológica.

Entre tantos posicionamentos, cabe destacar também outra con-
cepção, que não desatrela o espaço do tempo. Podemos falar, nesse 
caso, de uma espaçotemporalidade. Ou mesmo cronoespacialidade, 
termo, por sua vez, ainda bastante capenga para expressar as dimen-
sões efetivas, acontecimentais, dessa relação. Isso porque o tempo 
não tem feição apenas cronológica, mas também ontológica, expe-
riencial (da experiência íntima do tempo), durativa, escoante. 

O que, afinal, nos importa mais nessa conjunção entre espaço e 
tempo é justamente compreender que tudo se estende e se aprofunda 
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numa rede complexa de vivências e vazões, evocações e retenções, 
trânsitos e prospecções intercomunicantes, que culminam na ex-
periência da escritura de um lado, e da(s) leitura(s) do outro. Em 
termos práticos, a evocação ou a convocação do espaço carrega, em 
si, a sua feição temporal e afetiva, relacional. 

Cabe reconhecer, neste ponto, que tais questões não ocorrem de 
maneira “natural” no poema, principalmente no que diz respeito a 
sua escritura. 

O caminho da poesia desde o alto modernismo é o de sua pre-
cipitação para a racionalidade, para a construtividade e o objetivis-
mo. Se isso não diz respeito a toda posição poética, os autores que 
pretendem certa respeitabilidade sobre o seu fazer falarão de tra-
balho, suor e lapidação, e até mesmo de uma engenharia do poema 
(hoje, talvez, em certas vertentes como a poesia visual, poderíamos 
falar de uma tecnologia do poema). Aquele que não vigia o correr 
da espontaneidade estará quase sempre fadado à pecha de praticar 
um “lirismo diarréico”,30 portanto, desprestigiado dentro da política 
da poesia – um terreno minado, afinal, que perpassa quase sempre 
pela estranha necessidade de muitos de precisarem se afirmar em 
certos pressupostos, de um e outro lado, cada um com fortes justi-
ficativas, quase sempre irreconciliáveis. 

Ainda bem que a poesia ultrapassa tudo isso, e vai brotando. No 
entanto, temos que nos perguntar sobre a medida da racionalidade 
e da política no poético, e de que modo tais pressupostos interferem 
na leitura dos espaços [no poético], pois nem tudo é, realmente, 
30  A palavra deriva da ironia de João Cabral de Melo Neto, como em O ferrageiro de Carmona: 
“[...] Dou-lhe aqui humilde receita/ao senhor que dizem ser poeta: /o ferro não deve fundir-se/nem 
deve a voz ter diarreia” (João Cabral de Melo Neto. 1997[1987], p. 289).
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afetividade, evocação ou memória. Assim, a partir dessa problemáti-
ca, ganha força a visão do espaço como construto, como representa-
ção crítica, consciente e orientada para a realização de um resultado 
final: uma posição que defende determinada visão de mundo.  

Caminhamos, por outro lado, no momento atual, para uma si-
tuação na qual, deliberadamente, o poema não deseja esquecer os 
“lugares de fala” de um sujeito histórico e identitário, os lugares de 
pertencimento como discurso vital ou pragmático. É a experiência 
da reivindicação e afirmação por via da palavra poética, buscando, 
por outro lado, não descair de sua potencialidade estética. Dessa for-
ma, o entendimento do poético torna-se outro, e as concepções que 
exigem a suspensão das cronoespacialidades vividas, dos espaços ex-
tratextuais, em prol de uma territorialidade exclusiva da linguagem, 
mais claramente, de um lirismo como enigma e como pura exaltação 
da linguagem, muito provavelmente precisarão ser revistas – diante 
desse barulho do mundo. Sabemos, porém, que a grande poesia con-
tinua a dispensar conceitos e justificações. 

Essa face do poema como construto precisa ser considerada em sua 
cota de racionalidade pela própria Escrita Criativa, na medida em que 
a escrita não está desprovida do conhecimento de um fazer, e de um 
saber-fazer (isto é, saber criar...). Há uma mobilização de paisagens e de 
um corpo de imagens no ato configurativo do poema que estão dentro 
de uma dimensão de consciência, direcionamento e crítica, quando 
não das opções instigadas pelas forças mobilizadoras dos afetos, das 
recordações e dos mais profundos imaginários prévios que vibram no 
“por em forma” da escritura. Não se trata de paisagens inscritas numa 
imitação, mas que estão entre reverberações, exclusões e diferenças. 
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Nesse caso, distante de uma noção de espelhamento do real, mas 
de confronto e precarização da própria realidade, é preciso convocar, 
outra vez, aquela noção de espaço potencial antes referida, se puder-
mos acreditar, por um instante que seja, que nem tudo da poesia ou 
de sua escritura está sob controle, no ato criativo do demiurgo, no seu 
projeto – e que aquele que escreve, mesmo objetivamente, está atra-
vessado por suas próprias experiências e disposições, seus discursos, 
imaginários, afetos e pulsões. Com isso, creio oportuno trazer o que 
já coloquei em outro texto, em relação à lida do poeta com o espaço:

 
[...] O poeta parte de suas percepções, relações e cone-
xões com o espaço real e, ao lidar com o mundo que o 
cerca enquanto espaço de vivências, configura no texto 
poético uma visão de espaço como realidade imagética 
própria e cabível ao seu projeto poético. Pode, assim, 
configurar esse espaço como feliz, amado ou aconche-
gante [...]. Mas também como sufocante ou opressor, 
espaço de lutas e engajamentos, de adequação ou ina-
dequação, habitado ou desabitado, espaço desolador 
ou tenebroso, caótico, cosmológico e de amplidão etc., 
em confluência, divergência ou conflito com seu espaço 
próprio de vivências, [...] que implica desejo, acomoda-
ção ou repulsa. (SILVA, 2013, p. 4)

Abertas essas frestas de compreensão, trago alguns textos a partir 
dos quais serão discutidos com maior especificidade tais processos e 
ocorrências, de como a experiência desses espaços de vivências – ou 
lugares que dão concretude e carnalidade à experiência do espaço – 
transfiguram-se em imagens, traços e reverberações que se tornam 
conjuntamente espaços do indizível, do universal, do sentido sorra-
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teiro e do inominável que o poema pretende encarnar. Isso porque, 
como na diferenciação de Georges Poulet31 entre “espaço” e “lugar”, 
os lugares no poema, mesmo por vezes nominalmente invocados, 
são lugares vacilantes no deslizamento da metáfora e da labilidade: 
são, ou poderão ser, simultaneamente referidos e encaminhados 
para a universalidade do ser e da evocação memorial. São lançados, 
portanto, numa imagem que se realiza como feixe de labilidades, fu-
gacidades, possibilidades de leituras e digressões. Aí, nessa imagem 
constituída no poema, esse espaço-lugar é elevado à condição de en-
tre-lugar, de lugar vazio e mesmo de não lugar. 

umA exPeRiÊnCiA 
Neste tópico, em que pretendo tratar da experiência do espaço em 
minha escrita poética, para elucidá-la, comentarei brevemente sobre 
como tem sido tratado o espaço em muito da poesia contemporânea, 
justamente para expor alguns dos problemas que trago à tona.

É fato que não somente a poesia, mas a arte contemporânea em 
geral (talvez possamos mesmo falar do “olhar contemporâneo”) colo-
ca o espaço urbano, o lugar urbano como centro da referência estéti-
ca e da discussão. E é fato também que eles se tornam nossas referên-
cias e legibilidades cotidianas, disponibilizadas num corpo de signos 
metafóricos, de linguagens e de imagens que podem povoar, confi-
gurar nossos escritos. Estamos, assim, diante da escrita da cidade e 
da cidade como escrita, alçada a um processo de metaforização e tex-
tualização: “Símbolo capaz de exprimir a tensão entre racionalidade 
31 Afirma este autor: “O espaço é uma espécie de meio indeterminado onde os lugares erram, assim 
como os planetas no espaço cósmico. O movimento dos planetas, porém, é calculável. Mas como 
calcular o movimento de lugares errantes?” (POULET, 1992, p. 17-18).
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geométrica e o emaranhado das existências humanas” (Gomes, 2008, 
p. 23) – esse papel da cidade-texto não se encontra muito próximo 
daquele da poesia conforme expus há pouco? 

Tal extensão de sentido da cidade, no entanto, em muitos casos 
pode ser prejudicada pelo risco do chavão, da redução (exemplo: as-
falto, grafite, geometria), do autocentramento como metalinguagem 
e como volúpia do centro, a recusa do que lhe é diferente e, a partir 
daí, da pretensão de totalidade. Sua importância é legítima, é bem 
verdade, na medida em que ela, a cidade, é tanto o centro demográ-
fico, político, econômico e de aglutinação cultural, bem como tam-
bém se estende em redes de comunicação e territórios virtuais, para 
além dos limites da sua realidade factual. No entanto, na maioria das 
vezes, o que lhe é diferente, como o “inculto”, o camponês, o despro-
vido e o desplugado, só lhe apetecem tendo em vista que ela possa 
apreender como curiosidade, exotismo e utilidade. Também precisa-
mos estar atentos ao fato de que, assim como temos megacidades e 
culturas urbanas de referências, as dominantes culturais, a realidade 
brasileira mostra, em sua formação heterogênea, cidades mistas, co-
loniais e provincianas, cidades em que transitam lado a lado a carro-
ça e a Ferrari, cidades que reúnem bairros de sobradões que exalam 
cheiro de alho e pimenta, casas de ferragens, de um lado, e, de outro, 
bairros de arranha-céus envidraçados, em que a vida, as relações e as 
referências são completamente outras.  

Na minha experiência, principalmente nos meus dois últimos 
livros,32 percebo que, em meio à exuberância do espaço da cidade, 
onde habito, e da sua anima urbis (esse sentimento, percepção, con-

32 Os dias perambulados & outros tOrtos girassóis, publicado em 2008 pela Fundação de Cultura 
Cidade do Recife, e Compulsão agridoce, publicado em 2015 pela Paco Editorial.
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templação e exaltação da “alma da cidade”), essa questão do espaço 
veio tomando mais consciência e, sem excluí-lo, redimensionou-se 
noutro sentido.  

Os espaços contrastantes que tenho convocado são os lugares ín-
timos da origem, dos barrancos telúricos, dos caminhos velhos por 
entre raízes, charcos, lagartas e melões-de-são-caetano... tais lugares 
entranhados e raízes são trazidos, na convivência e no confronto, em 
um corpo tocado pela presença e pela deserção – pois, surtando, re-
pleto dos lugares da recordação e da reminiscência. Ou preenchido 
por vozes fantasmáticas e reverberantes (reminiscentes) que, no fun-
do, colocam-se como diferença, no olhar que desconjunta, espaço-
temporalidade outra, outridade. 

Concebo que as reminiscências desses espaços outros em minha 
poesia, ao modo de evento ou advento do telúrico, não são colocadas 
como fuga, nem como instrumentação metafórica de um território 
ultrapassado “anterior” à corrente da urbe, com seus painéis ele-
trônicos e virtuais – todos, afinal, também ultrapassáveis. Nem como 
idealização nostálgica de um paraíso perdido. Não tenho a pretensão, 
também, de que seja aquele sertão veredas do Guimarães Rosa ou o 
universo orgânico-primitivo de Manoel de Barros, como alguns mui-
tas vezes enxergam, bocejadamente. Tampouco se trata de uma reser-
va linguística, de palavras que estão ali prontas para funcionar como 
apliques e fazer sacar o inusitado, numa imageria exótica. É, antes de 
tudo, um espaço encerrado que perambula e que arrasta confins e 
estranhamentos, locais por dentro, das diásporas encalacradas. Uma 
diáspora muda que, claramente, não é prerrogativa única: recobre 
a voz de muitos, milhões talvez, imersos nessas mesmas trajetórias, 
cujos abismos escondidos podem ser descosturados pela voz da 
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poesia. Sim, esta que é convocada para abrir as cascas das pátinas e 
acúmulos, conforme lembra Salgado Maranhão (2013, p. 29 – itálico 
meu), na epígrafe deste texto: “[...] Despovoado daqueles pré-huma-
nos que, decerto, ainda são-me.”

Por outro lado, também se trata da possibilidade de espaços que se 
impõem mais como um confronto (sem, necessariamente, afronta), 
na tentativa de fazer emergir através desses mundos que se entre-
meiam, entretecem, o paroxismo e a revelação de uma realidade bem 
mais complexa do que a de certas faces autocentradas, quase midiá-
ticas, quase publicitárias, de algumas escrituras do contemporâneo. 

Evidentemente a poesia não é uma coisa só. Seus horizontes são 
plurivocais, difusos, espessos. Talvez seja possível com isso apontar 
também para outra questão apagada na escritura desses espaços, os 
quais são, afinal, também espaços de desconjunção, heterotopias: o 
fato de que muitos que a produzem são fruto de uma diáspora in-
terna, uma diáspora provocada pelas próprias condições, políticas 
e circunstanciais deste país, que obriga a maioria dos seus a “buscar 
rumo” fora do seu local, em geral do campo desprovido, oprimido, 
desassistido e tórrido para a cidade, e por vezes também apenas mu-
dando de forma de opressão. Assim, tais Comalas vão se acendendo e 
arrefecendo, iguais às chamas bruxuleantes de vela ou lamparina, in-
ternalizadas como o lugar dos mortos, o lugar para onde não se pode 
voltar – ou porque já foram grilhados e transtornados, ou porque já 
foram completamente enterrados, tornando-se apenas lugar vazio, 
sussurro íntimo, poeira, relva noturna. 

“Memória mínima” (um pedaço lá na epígrafe) é um poema dessa 
façanha no qual as mães estão mortas, mas cujas vozes azinhavram 
os sinais wireless que rondam nossas urgências e nossos modems.
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Mamãe está morta
da missa de 7 dias
só sobram sinais wireless

Recordação
trazendo a fuligem
vila dos confins

Puxada a embira
da memória mínima
solta os fiapos
      no entardecer

    (SILVA, 2015, p. 57)

Dessa embira (tipo de barbante/corda, de uma fibra tirada da cas-
ca dessa árvore, com que amarrávamos caibros de casinhas velhas, 
paneiros, feixe de romanços de cordel, aselha de cabaça) que puxo, 
e com a qual tanto atrelo a forma contida quanto desfiapo a memó-
ria de um mundo desolado mas pulsante, deixo esfiapar espontanea-
mente o que estava fragilmente atado:

Quando vínhamos da casa de nossa bisa-
vó, noite adentro, o vento vibrava forte, as 
lamparinas se apagaram e os vaga-lumes 
caíram nos baixios encharcados. Viramos 
lagartas-de-fogo no breu infinito 
Cipós-de-boi e embiras esfarrapadas 
ficamos pendurados balançando no ermo 
Vínhamos de algum festejo ou de algum 
enterro? 

Nosso primo Lelê tinha dado derrame 
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As lagartas-de-fogo, nos beirais das casas, 
embrenhadas na erva molhada na beira 
dos caminhos, costumam pontilhar de 
altares barrocos e anjinhos descaídos a 
escuridão da noite 
As lagartas-de-fogo assemelham-se aos 
vaga-lumes, mas são espinhentas e não 
voam, perfazem a terra enevoada, no 
charco fervilhante dos tempos chuvosos 
e antigos, mas só aparecem quando o 
aguaceiro dá trégua aos bons dias, e o céu 
limpo pode dar as caras com suas faíscas 
olhudas e fantasmagóricas. Lagartas-de-
fogo são coriscos cintilantes resguardados 
como espectros para o extremo da solidão 
[...]

*

Mamãe deixou para soluçar depois, mas 
estava feliz, porque o mundo ainda nos 
queria mais uma vez.
       
(SILVA, 2015, p. 60)

É o jorro, o movimento de um fantasma por dentro, quase im-
possível no espaço da urbis, e talvez só possível de ser extravasado 
por meio da poesia. O técnico, dentro da técnica, não o permitiria; a 
história não o faria; a geografia, tampouco. Não com essa nuance pa-
têmica do afeto, do esgarçamento e da experiência mundanal, viven-
cial. Experiência esta ligada pela raiz [ex-]“per”, que tem o sentido 
de “passar através de”, “cruzar”, “atravessar”. É uma noção que traz a 
dimensão de um movimento, de um “ir adiante”, na frente, entrar, pe-
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netrar em/“dentro de”, na travessia de uma espessura (densidade) do 
real que se desenvolve pela descoberta dos limiares (Πέρας, péras, 
extremos) pela prova e pela provação: base para instauração de um 
sentido da vida, das jornadas dos heróis, anti-heróis e não heróis 
como das vias que a própria vida estabelece ou deserda.

É também uma formulação para os espaços construídos na/pela 
linguagem e dispostos na página em branco, um espaço não correla-
to, mas que provoca entremeios de murmúrios e vazios, um silêncio 
gritante, uma imagem, uma cancela aberta para o sentido, uma fres-
ta para o jorro do sensível: espasmo perfurando a contenção, nessa 
escrita que comporta os estilhaços e aposta que o dizer poético está 
lançado sobre mil e uma possibilidades, na razão de sua desabusada 
coerência, outra.

Pois bem, se não pudermos tratar de tais travessias, dores e pun-
gências, perdas e ultrapassamentos por via da voz poética, da escrita 
poética, através de qual meio ela estaria livre para manifestar-se? En-
tão aqui já cabe uma pergunta sobre as próprias imposições e con-
troles que os melindres da poesia, quer dizer, os melindres de sua ra-
cionalidade, tentam sobrepor. Acabaram-se as escolas, mas vivemos 
rigidamente os efeitos de um acordo sisudo da nossa intelligentsia 
poética. Estamos falando de uma dupla errância: as errâncias desses 
espaços e as errâncias da própria linguagem desse espaço. Ela não 
deve ficar em silêncio.

Outros espaços que procuro tornar presentes, e eu diria que en-
tranhados no que busco criar poeticamente, são aqueles dos sujeitos 
exclusos de uma poesia do sublime, sujeitos “não poéticos”. Não 
estou falando de termos como os trazidos, por exemplo, por Augusto 
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dos Anjos na poesia brasileira, tal como o conhecido “escarro”, em 
seu “Versos íntimos”. Mas digo de um mundo intermediário, da 
sobrevivência, de um riso patético e comovente, de uma imprecação, 
enfim, do universo da pessoa comum, em sua raiva ou delicadeza, 
procurando não descair no banal ou no impropério gratuito. 

Falo do mundo com suas mazelas e achaques, do trabalhador – o 
operário sim, mas o que está meio que embotado, na surdina, não 
(necessariamente) o esclarecido, o engajado de esquerda, mas aque-
le que sabe que precisa voltar para casa e alimentar seus filhos, na 
sobrevivência e na unha cronicamente encravada, não (necessaria-
mente) o carinha angustiado porque não conseguiu seu cigarro de 
maconha do dia. A ciclista que passou iluminando a rua... A poesia 
opera assim com um certo povoamento do espaço, seus personagens. 
É o baixo escriturário, o biqueiro, o porteiro, a catadora de latinhas, 
as pessoas na fila do SUS, os passageiros diários dos coletivos e vans. 
Quem se importa com essas pessoas, com esses territórios desgraça-
dos e espaços aturdidos?... Trazer também deles sua necessidade, sua 
reificação e patência é um desafio que exige também a percepção de 
seus locais de vivência e circulação, sua espaçotemporalidade precisa 
ser evidenciada, escancarada, como em “Idade dos Metais”:

Ao amanhecer por entre as ruas
o sol tropeçou em dois cadáveres.

Sobras da noite inoxidável
a catadora de latinhas
tem mais coisas a fazer

   (SILVA, 2008, p. 16)
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 Em “Homenagem à mulher que disse ‘Bom Dia’”:

     “Bom dia!”

a eternidade sopra farpas
crianças sãos pombos e porcos

na manhã sem papilas
ouvi berros
e girassóis

    (SILVA, 2008, p. 21)

 Ou como em “Cartão do SUS”:

[...]
enquanto o homem pega minha moeda como se ela o 
pagasse
ou me pagasse ou pagasse os dias sem maca, os dias que 
carrego
nas calças
enquanto todos nós aguardamos desde a madrugada 
que o dia
seja diferente, que recebamos o cartão do SUS
como quem recebe um cartão de crédito
como quem acredita e quem sabe avança
para mais ali

    (SILVA, 2015, p. 24)

 Na impossibilidade de tratar mais detidamente de cada poe-
ma, pelos próprios limites deste texto, suscito um último ponto a que 
nos conduz essa discussão, para encerrar, ao menos provisoriamente, 
este texto – ou para abrir, ainda um pouco mais, os rumos com os 
quais acabamos por nos deparar.
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A compreensão da poesia dentro desses “espaços potenciais”, quer 
dizer, desses entre-lugares possíveis entre o mundo da vida e o mun-
do da linguagem, pode levar ao entendimento de que o seu horizonte 
poético também vacila entre a concepção de uma utilidade da poesia 
e a da sua inutilidade. Na verdade, estamos mais diante de uma ar-
madilha que de uma clareira.

A poesia, como a arte em geral, advoga sua inteira inutilidade en-
quanto objeto estético, e está voltada para seu próprio universo, a lin-
guagem: plenitude e carcaça. A bem dizer, ela não enseja ser humana, 
mas pertencer a uma região do divino, do verbo que se contempla 
suspensivo e eterno em sua paixão narcísica. Foi o que toda a mo-
dernidade nos ensinou, e que defendemos não com unhas e dentes, 
mas com o que há de mais sublime em nosso espírito. A defesa de 
sua inutilidade torna-se válida, sobretudo, para que ela não caia na 
banalidade instrumental, na reificação, no dizer que já não lhe toca.

Ao mesmo tempo, precisamos vivê-la e disseminá-la incontivel-
mente, socialmente, dolorosamente. Confessemos que a poesia nos 
toca, que os poetas são a alma, a elevação, a dignidade e a expansão 
da língua, quiçá sua educação, sua plasticidade, seu afeto e sua reve-
lação; confessemos que ela está contaminada de humanidade. E isso, 
diante de seu pressuposto de inutilidade, a coloca no horizonte do 
indecidível. 

E esse é o lugar que, nela, vejo como meu, como ser ainda tateante 
e bruto diante de seus desatrelamentos, sublimidades e vastidões.

Fato é que, se a poesia está no rol da linguagem, precisaremos, 
muito provavelmente, interrogar o ser da linguagem antes de interro-
gar o ser da poesia. A linguagem-arte sim, mas também essa lingua-



118

gem como fala, instituição, nomeação, atitude, provocação, memória 
individual e coletiva, pragmática e promíscua (inclusive mercadoló-
gica) nos mais diversos níveis. 

E aí, talvez, descobriremos também que o lugar da nossa mais alta 
criação ainda será um interstício inquietante e singular, entre lanhos, 
girassóis e espantos. 
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coMo DoMesticar o DraGÃo Da iNsPiraÇÃo
   berNaDete brUto

 A postura não é um meio de obter o estado mental correto. 
Colocar-se na postura já é o estado mental correto. 

Não há necessidade de buscar um estado especial da mente.
(Shunryu Suzuki in Mente zen, mente de principiante)

 
    

fato é que olho para esse dragão, pretinho, de olhos esbugalha-
dos, convivendo ao meu lado e me acompanhando para todos 

os lugares, meio ressabiado quando me aproximo, podendo fugir a 
qualquer momento, do mesmo modo que o do filme Como treinar o 
seu dragão. Dessa forma, compreendo a inspiração, que chega tanto 
na prosa como na poesia, embora de forma diferente. E sinto que a 
inspiração é, ao mesmo tempo, algo mágico e algo a ser trabalhado, 
resultado de muito estudo.

Prontamente, no que se refere ao lado mágico da inspiração, 
quando surge aquele insight antes do ato de escrever, e também sobre 
o próprio destino do escritor, encontramos respaldo ao descrito por 
Haruki Murakami, quando narra como elaborou seu primeiro livro 
e tornou-se escritor: 

Até hoje lembro o que senti. Foi como se algo ti-
vesse caído do céu lentamente e eu o tivesse rece-
bido com as duas mãos. Não sei bem por que ele 
veio justo na minha direção, por acaso. (...) o que 
aconteceu comigo nessa tarde foi uma epifania, 

o
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que é algo difícil, uma manifestação súbita da es-
sência ou uma compreensão intuitiva dos fatos.33

Apesar de acreditar piamente no lado mágico, tomamos Ariel Ri-
vadeneira para complementar nosso entendimento geral sobre o as-
sunto, quando diz: 

A arte de escrever é o produto da prática cons-
tante e da experiência. E a experiência é a soma 
de intuição e comprovações produtivas em con-
tínuo movimento.34

Observamos, portanto, que há um processamento de ideias resul-
tantes da experiência e dos conhecimentos adquiridos. A intuição é 
outro ângulo a ser observado na arte de escrever, que aqui denominei 
de dragão, por ser um animal mitológico e cheio de conotações mí-
ticas e místicas. 

No entanto, no que se refere ao lado intuitivo, Edgar Allan Poe é 
bastante contundente com relação à prevalência da razão no processo 
criativo ao descrever a construção do seu famoso poema “O Corvo”: 

Escolhi “O Corvo” como a mais geralmente co-
nhecida. É meu desígnio tornar manifesto que 
nenhum ponto de sua composição se refere ao 
acaso, ou à intuição, que o trabalho caminhou, 
passo a passo, até completar-se, com a precisão 
e a sequência rígida de um problema matemá-
tico.35

33 MURAKAMI, Haruki. Romancista por vocação. São Paulo: Alfaguara, 2017, p. 26.
34 RIVADENEIRA, Ariel. Como escrever um livro: 100 perguntas e respostas, São Paulo: Ediouro, 
2009, p. 13.
35 POE, Edgar Allan. Filosofia da Composição. In Poemas e ensaios. São Paulo: Globo, 1999, p. 103.
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Esse é o raciocínio de Poe, negando a inspiração como parte do 
processo criativo e apontando a razão como um fato. Entendemos 
que ele queria demonstrar a imensa importância do trabalho racio-
nal na construção do poema ao refazer o processo de elaboração da-
quele e da grande importância da composição do texto. Entretanto, 
a intuição chega antes como num insight e depois vem o trabalho 
de “adestrar” as ideias. Sobre esse conceito de a razão prevalecer, 
Lucia Santaella ilustra melhor, quando alude ao papel da razão no 
processo criativo:

Consciência não se confunde com razão. Cons-
ciência é como um lago sem fundo no qual as 
ideias (partículas materiais de consciência) estão 
localizadas em diferentes profundidades e em 
permanente mobilidade. A razão (pensamento 
deliberado) é apenas a camada mais superficial 
da consciência. (...) No entanto, mesmo que a ra-
zão seja parte da consciência, ela não compõe, 
nem de longe, o todo da consciência.36

Portanto, na certeza de que a intuição se impõe no processo criati-
vo, continuaremos a analisar o dragão da inspiração, rondando nosso 
ato de escrever, tanto na prosa como na poesia.

PROsA
No meu caso, o dragão da inspiração na prosa exige muito mais esfor-
ço. Chega a ideia, é colocada no papel e aí começa o grande tormento 
em domesticar a inspiração, organizar aquela imagem, encontrar as 
palavras adequadas, concatenar as ideias. Tudo isso exige tempo, es-

36  SANTAELLA, Lucia. O que é semiótica, São Paulo: Basiliense, 2012, p. 62.



123

forço e muitas horas de transpiração em frente a um computador, e 
até no seu cotidiano, acompanhando o pensamento onde quer que 
você vá. 

A ideia original, às vezes de tão aperfeiçoada, tão alterada, no fi-
nal pouco restou da imagem originária. Tanto é o retrabalho que, no 
término do processo, fica a impressão de que o texto é fruto apenas 
da construção racional. 

Vem Raimundo Carrero esclarecer todo o processo de escrita na 
prosa: 

A intuição nos guia. (grifo nosso). Temos uma 
voz narrativa, tentamos alguns esboços, sonda-
mos personagens, montamos e desmontamos 
frases, períodos, parágrafos. A indecisão ainda é 
grande. Conhecemos a montagem preliminar da 
história: começo, meio e fim.37  

Sabendo estar na proximidade aquele dragão, o processo é traba-
lhoso, pois uma vez que a ideia é lançada no papel ou no computador, 
ela fica perseguindo-o para onde você vai. Existe quase uma com-
pulsão para escrever mais e mais, e uma ansiedade grande, e maior 
ainda, quando as palavras não encaixam no texto. Sobre a angústia 
gerada nesse processo, confessa a escritora pernambucana Fátima 
Quintas:

Uma frase completa é uma frase sofrida. Lenta-
mente trabalhada. Quantas vezes a palavra sim-
ples é a mais difícil de encaixar! Horas de pro-
cura. Tentativas e mais tentativas. Frustrações. 
De repente, o toque que se almejou. Mas nem 

37 CARRERO, Raimundo. Os segredos da ficção: um guia da arte de escrever. Recife: Ed. do Autor, 
2017, p. 68.
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sempre se consegue a adequação idealizada. E a 
angústia aumenta com saibros de derrota. Cons-
truir o pensamento é, sem dúvida, um instante 
de grande verticalidade. Mergulhos abissais, des-
pojamentos, doação e, às vezes, ou quase sempre, 
embates com o texto.38 

Por essa razão, ainda precisaremos de muito tempo, muita infor-
mação, pesquisa, novas ideias, para compor a obra. Cairemos inú-
meras vezes da sela, antes de sentar confortavelmente na cadeira e 
deslizar os dedos sobre a tecla do computador, na certeza do cami-
nho correto. Contudo, nada assusta mais do que constatar, ao tér-
mino do texto, que o objetivo não foi atingido. A sensação que fica 
é algo parecido com o descrito por Walter Benjamin: “Nada mais 
mísero do que uma verdade que se exprime tal como foi pensada. 
Em tais casos, a sua passagem a escrito nem sequer chega a ser uma 
má fotografia.”39

Por outro lado, em sendo para mim o dragão da inspiração na 
prosa tão indomável, qual a graça de continuar escrevendo? Chega 
Rosa Montero e me explica: “O escritor está sempre escrevendo. Nis-
to consiste a graça de ser romancista: na torrente de palavras que 
borbulham constantemente em seu cérebro.”40  

E se não estiver satisfeita com essa assertiva, na dúvida se conse-
guirei enfrentar esse dragão e voar pelo espaço, basta atentar ao que 
Ariel Rivadeneira tem a dizer: “O VERDADEIRO ESCRITOR sente 
grande necessidade de transmitir uma ideia ou mensagem; ele tem 

38 QUINTAS, Fátima. Tempos partidos: (Memórias). Recife: Editora Bagaço, 2018, p. 289.
39 BENJAMIN, Walter. Rua de mão única. Infância berlinense: 1900. Belo Horizonte: Autêntica 
Editora, 2013, p. 56.
40 MONTERO, Rosa. A louca da casa. Rio de Janeiro: Ediouro, 2015, p. 12.
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algo a dizer. Esse é o desejo que praticamente o obriga abandonar 
tudo, pelo menos no plano mental, e escrever.”41 

Muito mais animada com o trabalho a ser desenvolvido com o 
dragão da intuição na prosa, monto em suas costas e saio flutuando 
quando escrevo poesias.

POesiA
Na poesia, as palavras fluem como por encanto! Uma faísca rápida 
que, se não for pega, pode escapar para sempre. Sobre essa faísca, 
Gaston Bachelard elucida: “(...) o fogo é ultravivo. É íntimo e univer-
sal. Vive em nosso coração. Vive no céu.”42 Em seu estudo, Marcelo 
Bolshaw Gomes, abordando  o trabalho de Bachelard e as relações  
que este faz entre a imaginação poética e a memória, apresenta o 
fogo como o combustível que movimenta os corpos, esquenta e traz 
lembranças e insights sobre si mesmo.43

Assim é a intuição na poesia. Uma faísca (fogo) surgindo, aco-
metendo os poetas, como se, por um momento, o dragão da inspira-
ção descesse lá do alto, e, com confiança, pousasse amigavelmente ao 
nosso lado. E, ainda, há momentos em que os poemas “baixam” intei-
ros, como ocorreu em muitos que escrevi conduzida pela inspiração 
e forte sentimento, sendo essa produção de imenso prazer.

Dentre eles pinço, para exemplificar, o poema “Um Bom Cami-
nho”, publicado no livro Um coração que canta44, pura faísca perante 

41 RIVADENEIRA, Ariel. Op. cit., p. 13.
42 BACHELARD, Gaston. A psicanálise do fogo. São Paulo: Martins Fontes, 1994, p. 11.
43 GOMES, Marcelo Bolshaw. Gaston Bachelard: e a metapoética dos quatro elementos. In Estética. 
São Paulo, nº 11, ago-dez, 2015. ISSN: 2177-4273, p. 3. https://gastonbachelard.org/wp-content/
uploads/2015/11/29-108-1-PB.pdf,  30/05/2018.
44 BRUTO, Bernadete. Um coração que canta. Recife: Comunigraf, 2011, p. 80.
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uma situação, transcrita exatamente como chegou, cujo rascunho 
apresento em seguida:

 A parte ruim é quando não conseguimos guardar logo o insight. 
Perder a ideia! Este sim, o maior temor de um poeta! Somente esse 
momento experimento como sofrido. Quando aquele poema se per-
deu para sempre, antes de termos pego o lápis e papel, computador 
ou até mesmo um gravador de voz... Quando acontece o dragão da 
inspiração escapar sem ser enlaçado! 

A exemplo disso encontro o comentário de Rosa Montero: “(...) 
muitas vezes escrevo mentalmente a frase perfeita e, volta e meia, se 
não a anoto a tempo, ela me escapa da memória.”45 Essa afirmação 
comprova uma ocorrência comum a todos que trabalham com a es-
crita. Considerando que, uma vez capturado o dragão da intuição na 
poesia, fluirá rápido e fagueiro como um cavalo bem treinado no seu 
trote conduzido por seu cavaleiro ou amazona. O trabalho posterior, 

45 MONTERO, Rosa. Op. cit. p. 12.
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embora também meticuloso, carece de tempo, reconstrução, embora 
sinta com mais leveza e menos sofrimento o processo de escrever 
poesias. Intuo, exatamente, como diz Rubem Alves: 

As imagens com que os poetas brincam são ape-
nas expressões do movimento que acontecem 
dentro do corpo, frutos da imaginação, que nada 
têm a ver com o que acontece objetivamente no 
mundo de fora.46 (…) O poeta faz amor com as 
palavras, ignorando que as palavras não têm rea-
lidade alguma.47

Nessa ótica, talvez resida a diferença entre prosa e poesia, quando 
esta tende a uma meditação, produto de insight imagético, algo aproxi-
mado com o que Rubem Alves expõe claramente sobre a escrita poéti-
ca: “‘O que eu disse era precisamente o que eu queria dizer, pois foi isto 
que eu vi’, diz o poeta.”48 A esse exemplo, cito o poema “Frágil Sober-
ba”,49 fruto de um insight surgido a caminho do posto de trabalho ainda 
sob efeito de um sentimento relativo a um ato e perante o vislumbre da 
própria natureza que se manifestava e me respondeu assim:

Folhas secas
Caindo no chão
Bem na minha frente
Numa certa constância
Parecendo chuva
Alertando para esta circunstância
De que tudo chega ao fim

46 ALVES, Rubem. Op. cit., p. 91.
47 Idem, Ibidem, p. 91.
48 Idem, Ibidem, p. 133.
49 CAVALCANTE, Cassio (Org). Antologia dos sete pecados capitais em prosa e verso. Olinda: Luci 
Artes Gráficas, 2016, p. 143.
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Um dia...
De que vale tanta arrogância?

Assim mesmo é fazer poesia, encher-se de imagens e, ao mesmo 
tempo, no sentir particular, como bem expõe Maurice Blanchot: 
“Cada poeta diz o mesmo, e, no entanto, não é o mesmo, é o único, 
nós o sentimos.”50 

Por essa razão, utilizo-me de Chesterton para expor meu enten-
dimento sobre escrever poemas que vão além de receitas preestabe-
lecidas: 

Há manuais que ensinam a escrever sonetos, 
como se os coros de doces aves canoras em ruínas 
abandonadas, ou o redemoinho das folhas de es-
peranças perdidas, ou o sopro da asa imperecível 
da morte fossem coisas que se pudessem ensinar 
como se ensina um truque de prestidigitação.51 

Nesse mesmo sentido, esclarece Henri Borel, no livro Wu Wei: a 
sabedoria do não agir: 

Verdade, beleza e poesia não têm forma defi-
nida, por isso podem assumir tantas formas. O 
poema jorra livremente de sua fonte, move-se de 
sua própria força e não obedece às prescrições de 
uma lei humana preestabelecida. A única lei é a 
inexistência de leis.52 

Depois dessa certeza, é hora de saltar da sela e deixar livre o poeta 
com seu dragão soltando faíscas.
50 BLANCHOT, Maurice. O livro por vir. São Paulo: Martins Fontes, 2005, p. 55. 
51 CHESTERTON, Gilbert Keith. Como se escreve um romance policial. Lisboa, Portugal: Aletheia, 
2014, p. 8.
52 BOREL, Henri. Wu Wei: a sabedoria do não agir. São Paulo: Attar,1996, p. 55-56.
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dOmestiCAndO O dRAgãO
Buscamos a analogia com o filme, para figurar o ato de escrever, tan-
to em prosa como em poesia e todo seu processo, com a ação de 
domesticar um dragão, que, no caso específico, era o questionamento 
se poderíamos trabalhar a inspiração por meio de técnicas. Desco-
brimos que muitos entendem como Ariel Rivadeneira: “Escrever é 
um trabalho que exige o domínio de estratégias, ainda que as estraté-
gias se renovem a cada texto.”53 Entretanto, essa estratégia exige tem-
po, como explica Maurice Blanchot, o processo de escrever na prosa 
acontece como um desenrolar do acontecimento:

A narrativa não é o relato do acontecimento, 
mas o próprio acontecimento, o acesso a esse 
acontecimento, o lugar onde ele é chamado para 
acontecer, acontecimento ainda porvir e cujo 
poder de atração permite que a narrativa possa 
esperar, também ela, realizar-se. Essa é uma rela-
ção muito delicada, sem dúvida uma espécie de 
extravagância, mas é a lei secreta da narrativa.54

 

No que se refere à poesia, notamos que todas as referências se ren-
dem à forma peculiar de escrever poesia. Talvez Gaston Bachelard 
explique melhor a imagem quando apresenta o fogo movendo o ato 
para além da técnica: “Não se faz poesia no seio de uma unidade: o 
único não tem propriedade poética.”55 

Por fim, sobre o ato de escrever, relembro a citação de Lucia San-
taella apontando a amplitude de nossa consciência e passo a ponde-

53 RIVADENEIRA, Ariel. Op. cit., p. 13.
54 BLANCHOT, Maurice. Op. cit., p. 8.
55 BACHELARD, Gaston. Op. cit., p. 160.
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rar como Blanchot: “Infelizmente, a escrita é um enigma, mas não 
fornece oráculos, e ninguém está em condições de lhe fazer pergun-
tas. ‘Sou verdadeiramente obrigado a escrever?’”56

Deixo a resposta para Raimundo Carrero, meu conterrâneo, que 
não é o Beto, mas já domou seu próprio dragão há séculos: “(...) Es-
crevemos sem infelicidades. Não somos vampiros, somos escritores. 
Se necessário, dançaremos um tango argentino, saltaremos como 
Zorba, o grego, ou proclamaremos conforme Flaubert.”57

Em particular, vejo esse dragão da intuição desdobrando-se em 
dois animais, conduzidos pela correia. Quando tento escrever em 
prosa, vou segurando o primeiro animal bem forte, pois chega de-
sembestado, arrastando-me à toa na direção que lhe convier, como 
aconteceu com o menino Soluço ao tentar treinar o dragão Fúria da 
Noite denominado Banguela no início do filme. (Talvez o “bicho” 
não seja nem tão feio quanto imagino.)

Assim, sigo nessa prática, tentando adestrar a linguagem e colo-
car um pouco de sentimento na escrita, como Clarissa Pinkola Estés 
recomenda: 

Não existe um jeito certo ou errado de se contar 
uma história. Talvez você se esqueça do início, 
do meio ou do final. Mas um pouquinho de sol 
nascendo através de uma janela também anima 
o coração.58

Ao escrever poesia, o outro animalzinho anda dócil ao meu lado, 
fluindo com a vida, assim como Banguela depois de treinado por 
56 Idem, Ibidem, p. 40.
57 CARRERO, Raimundo. Op. cit., p. 66.
58 ESTÉS, Clarissa Pinkola. O dom da história: uma fábula sobre o que é suficiente. Rio de Janeiro: 
Rocco, 1998, p. 38.     
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Soluço e da mesma forma como preceitua Henri Borel, com quem 
concordo plenamente:

Enfim, a poesia é o Som do coração, essa noção 
é tão simples que logo a compreendemos. Onde 
quer que estejas, a poesia é visível e audível, pois 
toda Natureza é um único e grande Poeta.59

Talvez a receita para domesticar o dragão da intuição seja apri-
morar o aprendizado teórico, na prosa e na poesia. Na prosa, incor-
porar o entendimento desse processo e colocar um pouco de poesia 
na forma. Para a poesia, entender a teoria e distanciar-se. Estar mais 
presente, em todos os sentidos, à natureza, deixando jorrar o som do 
coração, sem descuidar do belo na forma. 

Para ambos os casos, não esquecer a recomendação de T. S. Eliot 
apontando a interação entre essas artes linguísticas: 

Mas a poesia tem muito que aprender da prosa, 
bem como de outras formas de poesia. E eu pen-
so que uma interação entre prosa e verso, como a 
interação entre linguagem e linguagem, seja uma 
condição de vitalidade da literatura.60

Parece que a postura ideal para domesticar a inspiração, na prosa 
ou na poesia, seja persistir nas leituras e na escrita, montando a sela 
com humildade e vigilância, para viajar com o dragão da intuição até 
onde a imaginação e o fluxo da vida conduzirem. Fui.      
           

59 BOREL, Henri. Op. cit., p. 52.
60 ELIOT, T.S. O uso da poesia e o uso da crítica: estudos com relação da crítica com a poesia na 
Inglaterra. São Paulo: É Realizações Editora, 2015, p. 154.
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criaÇÃo PoÉtica: aLGUMas reFLeXÕes
  caMiLo Mattar raabe

ou poeta. Entretanto, à parte o que possa sugerir tal afirmação 
quando recebida por diferentes pessoas em diferentes meios, 

ganha outra tonalidade quando afirmo que me sinto poeta desde os 
quatorze anos, época em que, com um sentimento de verdade, co-
mecei a escrever poesia. Qualquer um pode ser poeta, a capacidade 
criativa é inerente ao ser humano, a pulsão comunicativa através de 
versos é comum, sobretudo na infância e na adolescência, mesmo 
que tal qualidade tenha por costume ser abafada com o tempo. Poe-
sia exige certo instrumental técnico, mas é possível encontrar poesia 
em versos de analfabetos, como se tal propensão fosse inerente à na-
tureza humana, à relação do ser com o mundo e com a linguagem. 
Quando falo em sentimento de verdade, penso que ele está presente 
na arte em todas as suas manifestações; é a partir dessa emoção pecu-
liar que é possível imprimir na poesia a potência semântica e sensível 
que lhe é própria.

Quando me questiono no que consiste a poesia e seu processo de 
criação sinto uma satisfação em devanear a respeito, na mesma me-
dida em que encontro dificuldades em não cair em conceitos redu-
tivos ou parciais, demasiado subjetivos ou comunicáveis apenas por 
paradoxos de uma complexidade e hermetismo mais convenientes 
à linguagem poética. A dimensão que o termo toma na atualidade 

s
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revela o nível da problemática, quando a linguagem poética pode ser 
entendida não apenas estando presente nos poemas, mas na ficção, 
na publicidade, no discurso popular, permeando também outros 
campos artísticos com suas poéticas específicas. A poesia, o poéti-
co, está para além da materialidade do poema, como uma espécie 
de estado que só é possível quando envolvendo o ser humano, suas 
emoções e sensações: no ato criativo, motiva a ativação do arsenal ra-
cional de que constitui a linguagem, a fim de compreender, sublimar 
e comunicar tal experiência; no ato da leitura, a composição formal 
e autônoma do poema, distanciada de seu autor, invoca na subjeti-
vidade do leitor uma nova experiência, uma nova poesia, possível 
sobretudo pela dimensão simbólica que a escrita conserva.

A distinção entre poesia e poema é importante quando se aborda o 
tema da criação poética, a ver sua constância nos depoimentos de es-
critores e, talvez mais preciso ainda, nos metapoemas, modalidade que 
tem como pauta o próprio fazer poético, mesmo que tratado simboli-
camente. Venho dedicando especial atenção a esse tópico de estudo, 
nos depoimentos de escritores, nos próprios poemas e em formulações 
teóricas, o que me conduziu a uma ideia um tanto platônica, mas coe-
rente segundo a perspectiva que venho trabalhando: é possível afirmar 
que a poesia antecede o poema, e é nessa relação que se estabelece o 
processo criativo, bem como a interpretação por parte do leitor.61 

A partir da leitura de poemas, aliada a uma espécie de autoanálise 
do meu próprio processo criativo, ficou em evidência uma dimen-

61 Sobre a questão, refiro um estudo que realizei sobre a criação poética a partir de um metapoema 
de Ivan Junqueira, o qual explora o modo como a poesia antecede o poema e como se articula em 
linguagem, bem como trata o problema do eu lírico, aqui não abordado: http://artcontexto.com.br/
artigo-edicao11_camilo-raabe.html. 
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são menos abstrata da criação poética, a começar pelo fato de que, 
para além do projeto estético de cada escritor, cada poema repre-
senta um experimento singular, tanto em sua forma acabada como 
em sua gênese. O poeta pode escrever em diferentes circunstâncias 
e por diferentes motivos, e as alternativas que ele busca em sua com-
posição vão determinar a qualidade de cada trabalho, não raro com 
radical diferença. O que não pode faltar em poesia, mesmo entran-
do em conflito com os gêneros tradicionais – na forma, no modo e 
no conteúdo a tratar –, é a dimensão da subjetividade polarizando o 
movimento de escritura, seja no processo de interiorização em busca 
do objeto a ser trabalhado textualmente, seja no direcionamento da 
subjetividade em direção ao exterior, ao mundo, aos outros.

A arte contemporânea, na qual se inscreve a literatura, parece es-
tar trabalhando conscientemente uma relação dialética com a teoria, 
sendo os artistas movidos a falar de suas criações, defendê-las; por 
outro lado, a criação trabalha constantemente com o alargamento de 
suas fronteiras, sendo cada vez mais difícil travar uma classificação. 
A meu ver, o que persiste das teorias dos gêneros poéticos tradicio-
nais e que serve para entender o processo criativo é que o poeta pode 
empreender dois movimentos em sua escritura, introspecção ou ex-
troversão, de algum modo relacionados à lírica e à épica, as duas “es-
pécies” do gênero poético na perspectiva de Massaud Moisés (1970). 
Mesmo eu não concordando com diversas questões da classificação 
do intelectual, é possível averiguar o movimento de interiorização do 
poeta na poesia lírica, a rememoração, sua intenção de reproduzir 
um estado anímico pessoal, de natureza ambígua, musical, de cons-
trução justaposta; em contrapartida ao poeta épico, que se dirige ao 
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exterior, busca compreender o mundo e as pessoas com quem ha-
bita, uma poesia parafilosófica, mais objetiva e normalmente mais 
extensa, articulada pela adição de ações, buscando estabelecer um 
microcosmo da realidade.  

Acredito que os termos introspectivo e extrovertido, herdados da 
psicologia,62 ganham uma especial coerência quando dissociados da 
caracterização da personalidade do artista e situados nos movimen-
tos que ele executa no processo de escritura. Mesmo podendo ser 
averiguada uma tônica no conjunto da obra do poeta, há vacilações 
cada vez que ele se depara com a folha em branco ou com a escritura 
em andamento: pode buscar alternativa ao explorar uma dimensão 
mais subjetiva, voltando-se às sensações pessoais, emoções, recor-
dações, ou então olha para o mundo, observa as pessoas e o espaço, 
buscando explorá-lo, descrevê-lo, ponderá-lo, ou mesmo reproduzir 
nos seus moldes outras realidades a partir dos elementos próprios 
da narrativa. Em ambos os casos, é a dimensão da subjetividade em 
um nível inconsciente que orienta esse movimento, mesmo quando 
busca entender o mundo de um modo mais filosófico, empreende 
tal tarefa de modo a aliar o sentir e o pensar, a emoção e a inteligên-
cia, qualidades que para Moisés são próprias do épico, por isso sua 
superioridade, uma vez que o lírico estaria atrelado ao sentimento, 
fechando-se para o próprio mundo em que habita, apresentado so-
mente por um processo de interiorização.   
62 Jung apresenta uma distinção entre dois modos de criação poética, os gêneros introvertido 
e extrovertido. Segundo sua perspectiva, o primeiro “caracteriza-se pela afirmação do sujeito e de 
suas intenções e finalidades conscientes em oposição às solicitações do objeto; em contrapartida, o 
gênero extrovertido é caracterizado pela subordinação do sujeito às solicitações do objeto” (2017, p. 
74). Penso que tal perspectiva pouco contribui para a escrita criativa; uso os termos segundo outra 
perspectiva, como ficará claro ao longo do trabalho.
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Se a tendência a classificar tem suas limitações, em contrapartida 
justifica-se por ajudar a entender, organizar o conhecimento, mes-
mo havendo uma diversidade de conflitos entre teóricos, como no 
caso da abordagem dos gêneros literários, passíveis de análises dia-
crônicas e sincrônicas, focadas nas qualidades formais ou no con-
teúdo. Identifico em minha experiência pessoal os movimentos de 
olhar para fora ou para dentro em busca de um objeto sobre o qual 
falar; são alternativas que normalmente procuro quando, mesmo 
com uma vontade de escrever pulsante, tenho dificuldades tanto 
para entender minha vontade pessoal como para achar um meio de 
simbolizá-la. Entretanto, mesmo havendo casos mais nítidos em que 
é possível situar o pendor para um dos polos, dificilmente é possível 
evidenciá-lo com clareza, os dois costumam jogar dialeticamente, 
são as “relações esteticamente significativas entre o mundo externo e 
o mundo interno” (Martins, 1970, p. 36) que vão orientando a escrita 
e conduzem a resultados com maior ou menor grau de objetividade. 

Quando falo em vontade pulsante para escrever, entendo que a 
poesia é sempre orientada pela subjetividade. Existem motivos, es-
tados, desejos situados em uma dimensão inconsciente profunda, ao 
real proposto por Jacques Lacan, espaço das pulsões, do não sentido, 
“uma realidade fenomênica que é imanente à representação e im-
possível de simbolizar”, a qual se entende como a “própria realida-
de psíquica, isto é, o desejo inconsciente e as fantasias que lhe estão 
ligadas, bem como um ‘resto’: uma realidade desejante, inacessível 
a qualquer pensamento subjetivo” (Plon; Roudinesco, 1998, p. 645). 
Nesse sentido, considero pertinentes os conceitos de Philipe Wille-
mart sobre o “texto-corda” e o “texto-móvel”, conceitos pensados a 
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partir do processo de criação estudado nos manuscritos literários, os 
quais dialogam com a ideia de que a poesia antecede o poema. Cabe 
ao poeta simbolizar a dimensão do real que motiva o processo criati-
vo, estruturá-la em linguagem, conferir-lhe uma dimensão simbólica 
e imaginária; mas o processo é praticamente impossível, tendo em 
vista as características próprias do real. Essa dinâmica impele o escri-
tor a uma série de movimentos de escritura, o “jogo permanente de 
construção-desconstrução” próprio do “texto-móvel”, buscando sin-
tonizar-se com o chamado “texto-corda”, estável, que vem “do gozo 
retido e não de uma estrutura, de um pedaço de Real e não do Sim-
bólico”, sendo “neste jogo dialético entre o ‘texto-corda’ e a função 
simbólica que se joga a criação, já que o primeiro permite reordenar 
o segundo” (WILLEMART, 1999, p. 176).

Existe uma parcela de verdade no fato de que os escritores não 
são os mais indicados para falar de seu processo criativo. Mais de 
uma vez fui surpreendido ao encontrar manuscritos de poemas que 
julgava ter escrito sem nenhuma variante, apresentando em con-
trapartida transformações expressivas na forma e no conteúdo, se 
é que é lícito distinguir uma coisa da outra. Esse movimento de 
escritura – escapando à tentação de trazer exemplos pessoais –, va-
riando radicalmente entre palavras antagônicas e construções de 
imagens ou metáforas completamente diferentes, normalmente pa-
rece transitar pelas mesmas dimensões vibracionais, tentam alçar 
a linguagem ao âmago de suas intenções, sejam elas voltadas ao 
estado de espírito musical da lírica tradicional,63 eminentemente 
63 Staiger aponta como sendo três os “momentos do lírico: música, fluidez, um-no-outro” (1997, p. 
66), sendo o último o conceito de “stimmung”, ou disposição anímica, um clima afetivo importante 
ao gênero.  



141

subjetivas, ou a reflexões filosóficas e construções épicas, tendendo 
à objetividade. 

Em minha prática pessoal, se pego uma caderneta e uma caneta 
com a intenção de escrever poesia, por vezes motivo conscientemente 
o processo criativo, algo que de algum modo entendo como um pro-
cesso meditativo de trabalho com o lado direito e esquerdo do cére-
bro, uma dialética de autoconhecimento e entendimento do mundo, 
a conexão entre a subjetividade profunda e abstrata e sua mediação 
pela linguagem, eminentemente objetiva. Nesse processo, é preciso 
acessar essa dimensão interior mesmo que inconscientemente, indu-
zindo a percepção a novas relações significativas entre o interior e o 
exterior – um estado de estranhamento que rompe com a ordinarie-
dade das coisas –, dialeticamente buscando o repertório simbólico 
para escrever o poema, pois “há poesia sem poemas; paisagens, pes-
soas e fatos muitas vezes são poéticos: são poesia sem ser poemas” 
(Paz, 2014, p. 22). É preciso sintonizar-se com a poesia e transformá
-la em poema, momento em que pode ser determinante, por exem-
plo, olhar para o ambiente e para as pessoas e partir para uma descri-
ção mais subjetiva, narrar os acontecimentos ao redor, elevando-os à 
dimensão artística a partir de uma ótica pessoal, ou então explorar os 
sentimentos, sensações, recordações pessoais motivadas inicialmen-
te pelo mundo externo. De um modo ou de outro, a composição só 
conseguirá ter uma qualidade razoável se for possível imprimir-lhe 
algo a mais, sempre além, que se mantém pulsante na escrita e apela 
à subjetividade do leitor.

Talvez os três exemplos introduzidos já possam adiantar a com-
plexidade dos movimentos de introversão e extroversão inerentes 
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quando o poeta intenta empreender a escritura, ilustrando o modo 
dinâmico que se instaura no processo criativo e a dificuldade de esta-
belecer qualquer classificação mais rígida. Mas pensando a disciplina 
de escrita criativa, tendo em mente a possibilidade de um diálogo 
didático com escritores iniciantes, busquei estabelecer uma série de 
alternativas a que o escritor recorre no momento de empreender a 
escritura, as quais, pensadas a partir do processo de criação, distan-
ciam-se das noções clássicas de gêneros poéticos, entretanto com eles 
dialogando. De certo modo influenciado pelas tipologias textuais, as 
quais não ganham na linguística o estatuto de gênero, adotei o nome 
tipologias poéticas, que podem ser mescladas e até mesmo fundidas 
de acordo com o projeto empreendido; elas vão estabelecendo re-
lações com os movimentos de introspecção e extroversão, também 
influenciando os níveis de objetividade e subjetividade do texto:

– lírica-emotiva: forte presença do eu lírico, que centraliza o dis-
curso; fortes traços de introspecção, sobretudo explorando as emo-
ções do poeta, suas pulsões internas; tendência egocêntrica;

– mnêmica: recorre à memória pessoal do poeta, recordando vi-
vências  em si mais objetivas, sua relação passada com o mundo pre-
sentificada subjetivamente;

– descritiva: pode apresentar-se basicamente de dois modos. O 
primeiro deles mediante a observação de mundo refratado segundo 
a percepção do poeta, compondo um quadro, relacionando e com-
parando para entendê-lo, enumerando suas qualidades, de modo a 
conferir um caráter mais objetivo; o segundo modo consiste em des-
crições a partir da exploração do próprio sentir do poeta em sua re-
lação com o mundo, entendendo seus cinco sentidos como o próprio 
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objeto, não como meio pelo qual se apreende o mundo; composição 
mais subjetiva e fragmentária;     

– narrativa: remete aos elementos da narrativa, prescinde do 
movimento de algo ou alguém no espaço-tempo, tende à objetivi-
dade; pode derivar de uma observação centrada no mundo exterior 
apreendida e narrada pelo poeta, ou derivar de sua imaginação, se-
gundo seu mundo interior de fantasias, que, de qualquer modo, ten-
derá a uma linguagem mais objetiva em busca da verossimilhança e 
comunicação próprias à intenção do discurso;  

– dissertativa-filosófica: o pensamento lógico articula-se de modo 
a ponderar tópicos os mais variados, expondo e refletindo sobre eles; 
pode ser motivada por temas advindos do mundo ou ter sua atenção 
voltada a temas mais existenciais, metafísicos;  

– dirigida: pode remeter a diferentes assuntos ou apresentar di-
ferentes intenções, o que lhe caracteriza é o fato de estar evidente o 
receptor da mensagem, é um texto que revela a intenção declarada 
de dirigir-se a alguém com alguma intenção, tende a uma linguagem 
objetiva para ser possível a comunicação intentada; 

– dramatúrgica-encenada: tem aspectos formais constitutivos se-
melhantes aos da dramaturgia, encena-se um diálogo ou até mesmo 
um monólogo, articulados de modo a diminuir ou ausentar a presen-
ça de um virtual narrador;  

– gráfica: remete à exploração do espaço gráfico em contrapartida 
à linearidade do verso, o qual deixa de existir como tal; poesia con-
cretista, visual, ideogramas.   

As tipologias poéticas, estando ligadas aos primeiros movimentos 
de materialização da escritura, podem orientar o poema como um 
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todo, sua ideia central, para então introduzir diferentes recursos ti-
pológicos; há casos em que algumas estratégias são paulatinamente 
articuladas no poema, um movimento associa-se a outro, bem como 
é possível a fusão de mais de uma tipologia. Se me esquivo de apre-
sentar exemplos, posso adiantar que é viável coletar poemas adequa-
dos a cada tópico, mas é possível que a maior parte da leitura percor-
rida durante a pesquisa problematize em algum nível as categorias: 
há uma dinâmica inerente ao processo artístico que atua desde os 
primeiros impulsos do poeta até a leitura do poema pelo público, a 
única coisa que se mantém estática são as manchas na página.  

O poeta olha para fora, ou olha para dentro; é possível olhar para 
fora e ver dentro, bem como olhar para dentro e ver fora. As duas di-
mensões só existem, entretanto, segundo o mundo de dentro, mesmo 
projetando-se para fora. Em meio a essa dinâmica, situa-se o poeta 
e a poesia, mas ele precisa desdobrá-la em escritura, sem a qual o 
poema não é possível. Esse movimento leva a alternativas de compo-
sição, de texto, que podem ser ponderadas como tipologias poéticas, 
classificação que, a partir das considerações anteriores, apresentam 
em meio a pontos precisos elementos flexíveis, a ver seu posiciona-
mento de algum modo paralelo aos gêneros poéticos inseridos em 
nossa tradição por Aristóteles. 

As ideias que apresento no ensaio a concluir, envolvendo os mo-
vimentos de introspecção e de extroversão, bem como as tipologias 
textuais impregnadas de um estado poético anterior à realização do 
poema, são pauta de meu estudo tanto em teoria como em prática, 
algo que a escrita criativa pode proporcionar. A arte é um espaço de 
liberdade, de resistência, algo com que o escritor e o teórico precisam 
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lidar. Ela vai resistir às colocações presentes neste trabalho, que tem 
como intuito mais problematizar os tópicos levantados do que estabe-
lecer limites ao ato criativo. Mas no processo de querer ir sempre além 
em termos de expressão artística, é inerente ao ofício pensar o próprio 
métier; e se articulo tais ponderações já rabiscadas há anos, penso nos 
escritores iniciantes, talvez tendo em mente o poeta de quatorze anos 
que fui, aflito com o mundo, comigo mesmo e com a folha em branco.   
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N

escrever HistÓrias De MeDo
 DaNieL GrUber

Ninguém ficou realmente surpreso 
com o fato, pelo menos não no nível 

do subconsciente, onde se desenvolve 
tudo que é selvagem.

Carrie, Stephen King

os primeiros parágrafos de Carrie, Stephen King já tinha ma-
tado a charada sobre aquilo que movimenta as histórias de 

terror: o fato de que é no nível do subconsciente que se desenvolve 
tudo que é selvagem. Era seu romance de estreia, mas estava claro 
que King já tinha domínio sobre a essência do terror. Não foi à toa 
que se tornou o mais bem-sucedido autor de histórias de medo da 
cultura pop. 

Daí podemos aprender algo. O terror e o subconsciente são como 
o romantismo e o coração. Você já notou, por exemplo, que toda his-
tória de terror tem seu momento de clímax num ambiente escuro e 
claustrofóbico? O sótão em Os pássaros, filme de Alfred Hitchcock de 
1963. Ou a salinha onde Rosemary descobre que deu à luz o anticris-
to em O bebê de Rosemary, romance de Ira Levin de 1967 adaptado 
para o cinema por Roman Polanski no ano seguinte. Ou o quartinho 
onde o padre Karras realiza o exorcismo de Regan em O Exorcista, 
romance de William Peter Blatty de 1971 e adaptado para o cinema 
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por William Friedkin em 1973. Tais lugares nos metem um pavor gi-
gantesco. Eles representam com perfeição o compartimento mais pri-
mitivo e recôndito do nosso inconsciente, lá onde a razão não alcança 
e onde dormem nossos piores pesadelos. Lá onde não entra a luz. 

A tentativa de provocar medo nos leitores e espectadores, por 
meio de uma narrativa extraordinária ou fantástica, é quase tão anti-
ga quanto o próprio ato de narrar. As histórias ancestrais já falavam 
sobre deuses terríveis, criaturas abomináveis e almas de outro mun-
do, e são encontradas no imaginário de todas as culturas, primitivas 
ou modernas. Histórias de violência, visões ou situações apavorantes 
estão por todas as mitologias e todos os textos sagrados. O surgimen-
to dos gêneros narrativos do medo – horror, terror e suspense – e sua 
consequente popularização na cultura de massa não são, portanto, 
um fenômeno recente, e nos remetem à literatura gótica do Roman-
tismo, influenciada pelas lendas fantasmagóricas e contos de fadas 
sombrios que sobreviveram especialmente nas vilas do meio rural. 

São características dos gêneros horror e terror tanto a presença do 
sobrenatural, do extraordinário ou do insólito, atribuídas à figura do 
monstro ou da comunicação com o mundo espiritual, quanto a ex-
ploração da sensação estética do pavor (no caso do horror, também a 
presença da violência ou do repugnante). Por sua vez, é característica 
do suspense ou thriller a tensão corrente entre a possibilidade do pe-
rigo e seu percurso de sucessiva interrupção, retomada e adiamento. 
Então, com base nas características que compõem a estética do que 
chamamos de gêneros do medo, este ensaio visa a contribuir para um 
possível paradigma dessas histórias.
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O medO
Para Emilio Mira y López, sociólogo e psiquiatra cubano, o medo é o 
“arauto da morte” presente em todos os seres vivos. É a emoção que 
faz, por exemplo, os animais paralisarem ou simplesmente deterem 
o curso vital quando se percebem submetidos a bruscas modifica-
ções de suas condições de existência. Dessa forma, “se em qualquer 
protozoário podemos surpreender a inatividade em resposta ao im-
pacto do excitante nociceptivo, em um vertebrado já somos capazes 
de notar essa mesma inatividade em previsão do possível ou provável 
dano”.64 Em palavras leigas, isso significa que o medo está presente 
nos níveis mais elementares da vida, incluindo certas plantas e orga-
nismos unicelulares. Devemos observar ainda que, já nas primeiras 
manifestações da vida do ser humano, lá estão os elementos de rea-
ção “pré-mortal”, muito antes de se presumir que o bebê tenha noção 
de sua própria existência ou de sua inexorável morte futura. O medo, 
portanto, é uma sensação irracional, primitiva e instintiva na maioria 
dos seres vivos. 

Na História do medo no Ocidente, Jean Delumeau afirma, contu-
do, que o ser humano é a única espécie de animal que tem consciên-
cia da morte e, portanto, a angústia existencial de antecipá-la. En-
quanto o medo da morte para outras espécies é apenas reativo – um 
alarme para não ser devorado –, para o ser humano é duplamente 
sentido: pelo corpo e pelo intelecto. A imaginação do ser humano é 
tão poderosa quanto suas formas infinitas de sentir medo. O medo 
do ser humano é tão diversificado que ele sente necessidade de escre-
ver sua própria história para se manter vivo. E, dessa forma, afirma 

64 Mira y López, 1963, p. 10-11.
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Delumeau, o medo subjetivo é um choque, um tipo de emoção geral-
mente precedida de surpresa e provocada pela tomada de consciên-
cia de um perigo. Quando entramos em estado de alerta, a região do 
cérebro chamada hipotálamo desencadeia diversos comportamentos 
somáticos, como aceleração dos batimentos cardíacos, falta de ar, 
imobilização, tremor etc.65 A partir daí se inicia o pavor. 

Para Mira y López, a ação do medo pode alcançar diversos graus 
no indivíduo. À medida que o medo invade o “recinto anímico”, ini-
cia uma dissolução de funções cerebrais em que o autor identifica 
seis níveis de intensidade “fobígena”:66 

1) Prudência é quando o sujeito adota uma atitu-
de de autolimitação diante da previsão racional ou intui-
tiva do perigo. Nessa fase, ele afirma seu desejo de evitar 
o conflito e preservar sua segurança ou seu conforto. Aqui 
ele apenas vislumbra a possibilidade de sentir medo. 

2) Concentração é quando o indivíduo já entrou 
em situação atemorizante, mas tem domínio consciente 
sobre o seu medo e consegue responder a ele. Toma 
atitudes e movimentos cautelosos e mantém-se em estado 
de atenção, concentrando todos os seus interesses na 
situação amedrontadora. O indivíduo quer ter o domínio 
da situação, e pode até se tornar controlador. 

3) Alarme é quando a situação amedrontadora 
evoluiu para um perigo iminente. Agora o medo se mos-
tra claramente diante do indivíduo. A atitude de alarme 

65 Delumeau, 2009.
66 Mira y López, 1963.
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é uma desconfiança intensa, um aviso do cérebro sobre 
a necessidade de fugir para longe do perigo, por motivos 
racionais ou instintivos. 

4) Angústia ou ansiedade ocorrem quando já se 
instalou no indivíduo a desorganização provocada pelo 
medo, e ele perdeu suas melhores possibilidades de rea-
ção. Já não há mais a autorregulação da motricidade, e o 
indivíduo é vítima do seu desespero, resultando em diver-
sos movimentos involuntários. 

5) Na fase do pânico o medo direciona automati-
camente a conduta, e o córtex cerebral sobe, sofrendo os 
efeitos de sua total inatividade, que é chamada de “mor-
te temporal”. Do pânico deriva a liberação incontrolada 
de dispositivos e normas ancestrais. Podem surgir crises 
convulsivas, a força muscular se multiplica, mas raramen-
te é utilizada de forma adequada. 

6) O terror é, por fim, a anulação do indivíduo. 
Ele perde sua capacidade reativa e simplesmente paralisa. 
Torna-se aterrorizado (semelhante à terra), petrificado, 
imóvel, inerte e, como se diz, “morto de medo”. O corpo 
se esgota e o indivíduo empalidece e se desidrata pela re-
dução do volume sanguíneo. 

Tais níveis não ocorrem sempre nessa ordem, e às vezes podem 
aparecer simultaneamente. Ele ressalta ainda que nas três primeiras 
fases (prudência, cautela e alarme) a conduta motora individual ain-
da é controlada de forma satisfatória pela personalidade, enquanto 
nos três últimos se acelera a desorganização emocional e somática. 
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O hORROR e O teRROR
Em sua tese de doutorado sobre o cinema de horror brasileiro, a pes-
quisadora Laura Cánepa resumiu bem o gênero horror como resulta-
do de um sentimento que vai além do puro medo. A palavra “horror” 
deriva do latim horrore, que significa “eriçar”. Eriçar a nuca ou ficar 
com os cabelos de pé são reações físicas muitas vezes derivadas de 
“ficar horrorizado”.67 É uma experiência subjetiva que mistura senti-
mentos de pavor (medo intenso) e aversão ou repugnância. A aver-
são estaria relacionada ao nojo, uma sensação que temos diante do 
que parece ser impuro, abjeto, imundo ou podre. É o que sentimos 
em relação contrária à pureza. Logo, o que é puro é bom e certo, e 
o que a polui é ruim, indesejável – um perigo à ordem social. Assim 
como no sentimento de medo, temos uma sensação baseada na opo-
sição entre ordem e caos, seguro e perigoso. Medo e aversão são sen-
timentos culturais que traduzem os instintos naturais do ser humano 
em detectar ameaças. 

 São consideradas impuras, segundo Cánepa, as coisas inters-
ticiais, que atravessam as fronteiras da classificação, de conceitualiza-
ção ou de reconhecimento lógico. Daí a figura do monstro: algo que 
não é nem totalmente humano, nem totalmente animal. São também 
impuras as partes intersticiais do organismo: fezes, sangue, suor, tu-
fos de cabelo, pedaços de carne.68 Cánepa sugere que o impuro, o 
poluído e o perigoso podem ser classificações simbólicas atribuídas 
não apenas a seres e objetos, mas também a práticas sociais e situações 
que fazem sentido para o sistema social estabelecido e legitimam 

67 Cánepa, 2008.
68 Id., ibid.
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uma ordem hierárquica. Segundo a pesquisadora, o encontro entre o 
sentimento de medo e de aversão – ambos uma resposta às ameaças 
do mundo lógico – nos leva aos inúmeros exemplos de figuras que 
são tradicionalmente vistas como “horroríficas”: mortos-vivos, 
lobisomens, extraterrestres, seres fantásticos, objetos ou pessoas 
possuídas por forças desconhecidas e visões sobrenaturais. Da 
mesma forma, diz ela, “a incompletude categórica pode ser aspec-
to padrão para causar repugnância e abjeção, como seres vivos sem 
olhos, braços, pernas ou pele, ou que estão num estado avançado de 
decomposição”.69

Faz parte das imagens horroríficas a sensação dicotômica ordem/
caos, primitivo/civilizado, instinto/razão, que se traduz em metáforas 
como morto/vivo, bestial/humano, natural/artificial, confirmando a 
ideia de que para a sensação de horror é necessário a contradição 
entre categorias conceituais da existência. São objetos culturalmente 
incompreensíveis, geralmente relegados ao mundo do mítico ou fan-
tástico, do sobrenatural ou da ficção científica, ambos ativando no 
cérebro a sensação de temor pelo desconhecido. 

Em seu texto clássico Introdução à literatura fantástica (2010), Tz-
vetan Todorov divide as histórias fantásticas em três tipos: 

1) o maravilhoso, em que os acontecimentos sobrenaturais são 
encarados com naturalidade (como nos contos de fada, mitos, len-
das folclóricas, histórias de alta fantasia e a literatura do “realismo 
mágico”); 

2) o estranho, de acordo com a formulação de Freud em seu texto 
clássico O inquietante (2010), que compreende histórias que até po-

69 Id., ibid., p. 9-10.
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dem ser explicadas pela razão, mas que, por motivos extraordinários, 
causam estranhamento, inquietude ou perplexidade no leitor;

3) o fantástico, que compreende histórias de mistério em que a ex-
plicação do sobrenatural é mantida em tensão com a lógica ao longo 
da narrativa. 

A partir dessas definições, Nöel Carroll, classifica o gênero horror 
como subgênero do fantástico – com possíveis características do es-
tranho ou do maravilhoso –, em que fenômenos sobrenaturais pro-
vocariam pavor nos personagens. Mas, se para Carroll, o horror está 
intrinsicamente ligado ao fantástico, como explicar o horror provo-
cado por filmes nos quais não há presença do sobrenatural, porém 
é inteiramente calcado na sensação de medo e aversão, até mesmo 
invocando a figura da monstruosidade, como nos filmes de feras 
selvagens ou de assassinos? Essa seria, segundo Cánepa, a ligação das 
histórias de horror modernas com a categoria do “estranho”, e seriam 
melhor classificadas no gênero terror, que pressupõe a presença do 
medo intenso, mas não necessariamente do sobrenatural. 

A comparação de Carroll entre o horror e o fantástico é baseada 
na história do romance gótico, que, no século XVIII, inaugurou tanto 
a literatura fantástica moderna quanto a literatura de terror. O gêne-
ro surgiu com O castelo de Otranto, de Horace Walpole, em 1764, e 
seguiu com uma série de clássicos, como nas histórias de Noturnos 
(1817), de E. T. A. Hoffman, no qual inclui o conto “O Homem de 
Areia”, e a coleção Tales of the Grotesque and Arabesque (1839), de Ed-
gar Allan Poe, incluindo contos como “A queda da Casa de Usher” e 
“William Wilson”; e os romances góticos Frankenstein: ou o moderno 
Prometeu (1818), de Mary Shelley, e Drácula (1897) de Bram Stoker. 
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O gênero mais tarde ganhou contornos modernos com os contos 
de O rei de amarelo (1895), de Robert W. Chambers, e as diversas 
coleções de contos de H. P. Lovecraft (1890-1937), que integram sua 
Mitologia de Cthulhu. Tais obras, dentro do que se convencionou 
chamar “literatura gótica”, possuem em comum a presença de ele-
mentos sobrenaturais que fogem da explicação racional, e entram em 
conflito com o que pertence ao mundo natural. 

Engraçado notar que o surgimento do gênero horror e fantásti-
co ocorre em pleno auge do Iluminismo, período em que a razão e 
a ciência se tornam aspecto dominante do comportamento social. 
O gênero gótico está diretamente ligado ao Romantismo, corrente 
de pensamento que dominou as artes entre os séculos XVIII e XIX, 
que servia justamente para questionar e contrapor a racionalidade 
iluminista em defesa do sentimento espontâneo e das paixões, e do 
resgate do grotesco medieval como estética. Lembra Cánepa: “Com 
sua propensão a ver todos os aspectos do mundo como suscetíveis à 
análise científica, o pensamento iluminista encarava o sobrenatural 
como fruto da imaginação ou da superstição.”70 A correlação entre 
a idade da razão e o florescimento do sobrenatural na arte é menos 
contraditória do que parece, pois é justamente à luz da ciência que se 
buscará afrontar as leis naturais com a imaginação.

O mOnstRO
Em seu livro A filosofia do horror ou paradoxos do coração, o filó-
sofo da arte Nöel Carroll afirma que o monstro não é uma simples 
criatura fantástica. Para ser um monstro, é preciso ter certas carac-

70 Cánepa, 2008, p. 16.
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terísticas horroríficas, e nem sequer é preciso tanger o sobrenatural. 
Há vários seres sobrenaturais nas histórias de fantasia, nos mitos e 
nas lendas folclóricas que não provocam medo. Da mesma forma, há 
vários monstros que provém do mundo natural. Basta lembrarmos 
Tubarão, livro de Peter Benchley de 1974, adaptado para o cinema 
por Steven Spielberg no ano seguinte, ou O massacre da serra elétrica, 
filme de Tobe Hooper de 1974, livremente inspirado no assassino em 
série Ed Gein. O tubarão branco de Spielberg e o assassino Leatherfa-
ce de Hooper nada têm de sobrenaturais, mas são certamente mons-
truosos, e causam horror não apenas pelo medo de sua ameaça, mas 
também pela repugnância do rastro de sangue que deixam pela obra. 

O monstro, portanto, é uma entidade que deve estar imbuída de 
pavor e aversão em relação a um ou mais personagens da história 
(não necessariamente ao leitor ou espectador), e é importante que 
sua contraposição seja não monstruosa, isto é, que encarne as carac-
terísticas da ordem, da civilidade, da razão, da pureza. É no contraste 
entre a clareza e a obscuridade que surge o sentimento de terror.71 

Ainda conforme Carroll, essa é a demarcação entre histórias de 
terror e meras histórias fantásticas: a atitude dos personagens racio-
nais em relação ao monstro como uma perturbação do meio natural. 
O monstro é a figura da impureza e do perigo, um objeto incom-
preensível, detentor de poderes extra-humanos. Provém dos lugares 
marginais ou da natureza selvagem, que representam o inconsciente 
profundo: o fundo do mar (o tubarão) ou uma fazenda abandonada 
(Leatherface). Tal perturbação encarnada pela figura monstruosa é 
geralmente relacionada a um espaço também obscuro do ponto de 

71 Carroll, 1999.
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vista da razão. Lugares que, assim como o monstro, encarnam ca-
racterísticas híbridas, que fogem à pureza das categorias sociais e 
desafiam a razão. Podem também ser casas antigas, ruínas, favelas, 
cidades abandonadas, cemitérios, esgotos, florestas, cavernas, mas-
morras ou o espaço profundo. Monstros podem ser seres humanos, 
mas que aparecem com aberrações físicas ou morais (deformados, 
assassinos). Para que o monstro provoque medo, é preciso surgir a 
oposição entre pureza e impureza, segurança e perigo, normalidade 
e anormalidade, consciência e inconsciência.

O susPense
Em seu livro A arte da ficção, o crítico literário inglês David Lodge 
apresenta o mistério e o suspense como técnicas literárias ao mesmo 
tempo distintas e complementares. Segundo ele, o mistério é “o man-
to que cobre uma determinada questão”, mantendo-a desconhecida 
do leitor até o momento final da trama, e sendo desvelada aos poucos 
por pistas e vestígios. Já o suspense, que vem do termo latino sus-
pender, é a técnica narrativa de retardar a resolução de uma situação, 
deixando a trama “em suspenso”. 

Segundo Lodge, todas as formas de narrativas modernas – roman-
ces, contos, filmes, seriados, histórias em quadrinhos etc. – prendem 
a atenção do espectador suscitando perguntas ou questões sobre os 
personagens ou a trama, e tardando para respondê-las.72 Essas per-
guntas pertencem a duas categorias: a da causalidade e a da tempo-
ralidade. Assim, quando lemos ou assistimos às histórias, pergunta-
mo-nos o que aconteceu ou quem fez tal coisa (causalidade), e nos 

72 Lodge, 2009. 
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mantemos atentos para saber o que acontecerá em seguida (tempora-
lidade). O tempo que decorre entre a resolução de uma questão e ou-
tra resulta na situação de tensão. A tensão, por sua vez, é o resultado 
do nosso sentimento natural de angústia e ansiedade, que busca ser 
confortado com o desfecho da história. 

Para o autor, as duas categorias de questões aparecem na forma 
clássica das histórias de detetives, que são narrativas populares de 
aventura cujo centro narrativo é a resolução de um mistério, geral-
mente um crime peculiar que precisa ser solucionado.73 O suspense 
era originalmente um efeito associado ao thriller, um misto de histó-
ria de detetive e de aventura. Tais narrativas, segundo ele, são conce-
bidas de forma a colocar o herói em situações de perigo (geralmente 
uma atrás da outra), levando o leitor a sentir a ameaça que ronda o 
personagem e, então, poder sentir o seu medo e se sentir ansioso em 
relação ao desfecho. O suspense teria, portanto, essa relação estreita 
com a ficção popular e o terror psicológico, muitas vezes desprezado 
pela intelectualidade e pela crítica da dita alta cultura. 

Se o suspense pergunta ao leitor o que vai acontecer, o mistério, 
por sua vez, perguntaria como foi que aconteceu. Lodge nos lembra 
de que escritores vitorianos como Dickens, Poe e Conan Doyle ex-
ploraram o mistério na conexão com crimes e contravenções, o que 
mais tarde motivou o desenvolvimento das histórias de detetive e o 
surgimento do gênero policial. Um mistério que se resolve, lembra 
o crítico, é um acontecimento que conforta o leitor e assegura o 
triunfo da razão sobre o instinto – da ordem sobre o caos, da civi-
lização sobre o primitivo. Por isso o mistério é tão precioso para a 

73 Id., ibid., p. 24. 



158

narrativa popular, pois “o maior de todos os mistérios é o coração 
humano”.74

COnsideRAçÕes 
Geralmente observamos nas histórias de terror uma transição emo-
cional do protagonista, acompanhando uma transição espacial. En-
quanto perpassa os graus de medo da prudência ao terror, ele tran-
sita entre lugares luminosos – geralmente a cidade, que simboliza a 
razão, a ciência e a civilização – e lugares aterradores – geralmente 
ambientes escuros, pequenos, apertados e abafados, como cavernas, 
sótãos ou porões, que representam o local mais nebuloso e claustro-
fóbico do nosso inconsciente primitivo. Entre a cidade e o porão, o 
personagem passa por lugares intermediários, como cidadezinhas, 
vilas, campos, estradas e florestas, todos eles com seu grau de rustici-
dade, primitivismo ou selvageria.

“Em última análise”, afirma Cánepa, “para constituir-se o horror 
artístico, é necessário que uma obra de ficção apresente uma opo-
sição entre o mundo tal qual o conhecemos, e habitado por figuras 
como nós, e o surgimento de um monstro que personifique aspectos 
de ameaça, impureza e poderes mágicos ou desconhecidos”.75 Toda a 
trajetória da história de medo varia entre esses polos: a descoberta de 
uma ameaça ou monstro que é, ao mesmo tempo, uma ameaça à vida 
e à segurança, e uma ameaça à razão e à lucidez. 

74 Id., ibid., p. 44.
75 Cánepa, 2008, p. 13.
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aNÁLise De obras LiterÁrias e a escrita criativa:                         
a caMiNHaDa No seNtiDo De escrever sobre 
o QUe se LÊ e De caPtar a ceNteLHa criativa 
a Partir Deste coNtato
 eLba LiNs

niciei o exercício de escrever sobre livros que despertassem sen-
timentos ou causassem perturbação no meu ser – parafraseando 

Virginia Woolf ao se referir ao leitor comum – apenas pelo instinto de 
criar à margem de quaisquer outras miudezas que possam amealhar, 
alguma espécie de plenitude – o retrato de um homem, a descrição de 
uma época, uma teoria da arte de escrever. 

Com o tempo percebi que as anotações não eram apenas um resu-
mo da obra, mas a tradução de sua repercussão em mim. E algo mais 
acontece a partir desses movimentos – novos textos e poemas.

Quando li a dissertação de Patricia Gonçalves Tenório, uma ci-
tação de Wilde no ensaio “O Crítico como Artista” sobre o crítico 
me chamou atenção. E aqui peço emprestado este conceito para 
exemplificar o que acontece quando se faz uma resenha ou se ana-
lisa uma obra.

ERNESTO: Mas a crítica é realmente uma arte 
criadora?
GILBERTO: Por que não seria? Trabalha com 
materiais e lhes dá uma forma nova e deliciosa 

i
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ao mesmo tempo. Que mais se pode dizer da 
poesia? Na verdade, eu definiria a crítica dizen-
do que é uma criação dentro da criação. Porque, 
assim como os grandes artistas, desde Homero 
e Ésquilo até Shakespeare e Keats, não tiraram 
seus temas diretamente da vida, mas buscaram 
na mitologia, na lenda e nos antigos contos, o 
crítico utiliza materiais que outros purificaram, 
por assim dizer, para ele, e que possuem já além 
disso a forma imaginativa e a cor. Mais ainda: a 
crítica elevada por ser a forma mais pura de im-
pressão pessoal, a meu ver, em seu gênero, é, a 
seu modo, mais criadora que a criação, porque 
tem menos relação com um modelo qualquer ex-
terior a ela mesma e é, na realidade, sua própria 
razão de existência e, como afirmavam os gregos, 
um fim em si mesma e para si mesma. [...] Pode-
se apelar da ficção para o fato. Mas da alma não 
há apelo.
ERNESTO: Da alma?
GILBERTO: Sim, da alma. Porque a crítica ele-
vada é, na realidade o relato da própria alma da 
gente. É mais fascinadora que a história, porque 
só se ocupa de si mesma. Tem mais encantos que 
a filosofia, porque seu tema é concreto e não abs-
trato, real e não vago. É a única forma civilizada 
de autobiografia, porque se ocupa não com 
acontecimentos, mas com pensamentos da vida 
de uma criatura; não com as contingências da vida 
física, mas com as paixões imaginativas e com os 
estados superiores de inteligência (WILDE apud 
TENÓRIO, (1891in) 2007, p. 1130). 

Apresentarei as resenhas, os poemas ou textos criados a partir da 
análise dos livros. Em alguns casos, mais de um texto foi gerado – 
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como se a cada nova leitura motivações diversas fossem potenciali-
zadas e transformadas em poesia ou ficção.

PAtRiCiA tenÓRiO – sOBRe GRÃOS e tOdOs Os fRutOs 
geRAdOs  
Entre os livros de Patricia Tenório escolhi falar de Grãos pelo sim-
bolismo, pelo que representa quando se fala em abrir espaço para a 
criatividade. Na apresentação de Grãos fica clara essa motivação. O 
conto “Intervalo” me tocou desde a primeira leitura e, a partir dele, 
muito foi gerado. Em 5 de abril de 2016 enviei mensagem de e-mail 
para Patricia, da qual selecionei alguns trechos:

Continuo a ler sua obra...
Depois de reler mais uma vez As joaninhas não mentem, comecei 

a ler Grãos. Gosto desta sensação de seguir os passos criativos de um 
escritor e ver como foi a evolução de sua escrita e tentar imaginar, até 
em benefício próprio, como se dá o processo de criação de um livro.

Tento imaginar como se processa a ideia para a concepção de um 
romance, a criação dos personagens, suas características, a trama da 
história, o começo, meio e fim do romance, todos esses temas que 
precisam ser tratados pelo escritor. Nunca escrevi nada de que pre-
cisasse me preocupar com a cronologia e o encadeamento dos fatos, 
pois geralmente escrevo poemas, ou, no máximo, pequenos textos. 
No caso da poesia, na maior parte das vezes, ela já vem pronta, como 
uma inspiração, ou como algo que já existe no Cosmo e apenas toma-
mos emprestado para colocar no papel. Assim vejo que são bem di-
ferentes dos contos e romances onde o escritor tem todo um mérito 
de desenhar desde o croqui, os alicerces, a forma, até conseguir ver 
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a obra pronta... depois de colocar tijolo por tijolo num desenho má-
gico(1), como diria Chico Buarque. Por isso admiro a capacidade do 
romancista de escrever e situar os fatos, caracterizar os personagens, 
enfim... toda a trama que vai sendo tecida até o arremate final.

Você tem uma forma muito própria de criar e até quando minha 
cabeça de engenheira tenta em vão achar uma lógica, um “começo, 
meio e fim”, uma resposta a todas as situações; minha alma de poeta 
delira e se apaixona e inventa suas próprias respostas. Em Grãos, essa 
dificuldade apareceu em alguns textos e depois, relendo a apresenta-
ção, descobri maravilhada que sua ideia foi justamente essa. 

Numa sociedade de consumo em que os rótulos 
e preconceitos são estabelecidos, Grãos se propõe 
a ser escolhido, plantado no tecido imaginário de 
cada leitor. Que nele a casca aprisionadora da es-
sência pura do texto se quebre, libertando o que 
foi despertado no momento mágico: quando 
quem escreve e quem lê se tornam um. (TENÓ-
RIO, 2007, p. 11)

Amo ler um parágrafo de uma prosa e me sentir cheia de poesia. 
Cada vez que leio As joaninhas não mentem, viajo, embora fique a 
me perguntar se realmente entendi tudo o que o autor quis dizer. Aí 
penso que, como na poesia, cada um entende de uma forma única. E 
até mesmo numa releitura nosso entendimento se renova ou se mo-
difica... vemos novas nuances do mesmo fato.

Gostei muito de “Intervalo”, quando li o texto e fiquei a imaginar 
o processo criativo, no qual você achou as figuras ali expostas. E as-
sim encontrei um pouco de Patricia na jornalista, e até me imaginei 
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descobrindo personagens como Mateus em pessoas que já cruzei em 
caminhadas pela praia. Adorei a fórmula usada por você nesse e em 
outros textos de Grãos, quando a Patricia escritora se confunde com 
a jornalista e chega num ponto em que não sabemos quem escreve a 
história, se Patricia, se a jornalista; se Mateus é fruto da observação 
da jornalista ou se sai do seu pensamento ou até mesmo de uma ca-
derneta de anotações escrita não se sabe por quem.

Em 2017, durante um dos exercícios de desbloqueio do Grupo de 
Estudos em Escrita Criativa, criei o texto “E de repente seus olhos” 
baseado em “Intervalo “e utilizando o poema “Sem Pecado” de mi-
nha autoria:

Achei engraçado o jeito de andar, alto, o cabelo 
assanhado, barba comprida. Era magro também. 
Não uma magreza seca, esturricada, uma magre-
za fina, elegante. O casaco bege puído, deixava 
mostrar uma camisa amarela desbotada de ma-
lha, a calça de brim azul. (TENÓRIO, 2007, p. 
15)

Esse foi o primeiro pensamento que surgiu na minha cabeça, há 
cinco anos, quando vi Augusto pela primeira vez – o jeito engraçado 
de ele andar.

Depois, ele chegou mais perto e de repente vi seus olhos – eram olhos 
azulados, da cor do mar. Do mar para onde me levaria e onde, pesca-
dor, me aprisionaria na rede e no seu olhar marinho.

Cada dia seu, desenhava o meu, pois não conseguia me libertar dos 
seus braços âncoras.
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Reconheci no teu canto
Um convite pra te amar
Retiramos nossos mantos
Descobri tuas riquezas
A pérola do teu sorriso
O brilho do teu olhar

Exploraste meus segredos
Saciaste meus desejos
Provei o sal do teu beijo
Passeei entre as estrelas 
E ancorei no teu cais. (LINS, 2017, p. 56)

Meu caminho era agora azul, minha rota era o mar. Augusto me fez 
sereia, e meu canto o seduziu até o dia em que mergulhou sozinho e me 
deixou a esperar no cais, agora pedra, agora espuma...

Só vejo chuvas, águas barrentas, não mais o azul a lavar minha 
alma e iluminar o meu olhar.

Augusto possivelmente se foi, se tornou sal, se quedou para sempre 
no fundo do mar.

Mas aqui sozinha ainda espero o sol e pelo menos a cor azul do seu 
olhar.

Mais uma vez fisgada pelo conto “Intervalo”, e relembrando O fi-
lho do vento, de Rogério Andrade Barbosa, escrevi em 2 de junho de 
2017 “Eu sou o pó e retornarei”: 

Até que voltes à terra de que foste tirado; porque 
és pó, e em pó hás de tornar. (Gen. 3,19)
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O vento faria a parte dele, me traria de volta a Mateus, lhe 
sujaria de novo os pés, se entranharia nas roupas. Moraria na caixa de 
madeira (TENÓRIO, 2007, p. 19).

Finalmente, Mateus!
Eu não ficaria a te olhar de longe
Ansiando por tocar na tua pele

Agora
Viajaria no vento amigo
Que entra em todas as casas
Que assanha cabelos
E para o qual nada é segredo

E, nesta viagem infinda,
Aportaria nos teus braços
Invadiria tuas reservas
Teu corpo enfim,
Seria meu
Seria eu
Grão de areia
A invadir segredos
A passear pelos bolsos
Nas tuas calças e camisa

Faria carícia
Arranhando teu peito
E enfim descobriria
Os segredos da caixa de madeira
Que tantas vezes
Me transformou em curiosa.

gustAvO meLO CzeKsteR e seu hOmem desPedAçAdO 
Quando tomei em minhas mãos o exemplar de O homem despeda-
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çado, de Gustavo Melo Czekster, aconteceu-me algo inusitado, antes 
mesmo de começar a leitura já escrevi “Uma Prévia do meu Encontro 
com o Homem Despedaçado”:

Tomo em minhas mãos o livro O homem despedaçado, de Gus-
tavo Melo Czekster, e antes mesmo de iniciar sua leitura já começo 
a entender as razões pelas quais no próximo Seminário de Escrita 
Criativa ele estará vinculado ao grupo que versa sobre a Literatura 
Fantástica. A verdade é que não consegui me concentrar na leitu-
ra até colocar uma capa branca que afastasse minha pele do contato 
com aqueles seres, pequeninos e repugnantes.

Tudo começou com a mosca na capa principal, que me provocou 
um baita susto, pois pensei que estava viva. Depois, na contracapa, 
muitas outras se apresentaram e comecei a sentir nojo. Abrindo o li-
vro ainda encontrei algumas, esvoaçando por lá, talvez tenham aban-
donado a capa em busca de algo; em busca de alguma parte d’O ho-
mem despedaçado.

Fiquei imaginando como seria minha leitura com todos esses 
insetos incômodos zoando na minha mente. Decidi então cobrir o 
livro com uma folha em branco tamanho A4 que se prestou divi-
namente  ao “papel requisitado”; pelo menos assim, minhas mãos 
e pernas estarão livres desse contato... mesmo sabendo que a cada 
passagem das páginas posso vir a ser surpreendida pelo voo de uma 
dessas “meninas indesejadas”.

Mas vamos ao que interessa –  a O homem despedaçado!

Depois  desse intercurso, retomei a leitura e, mesmo assustada 
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com o tom sangrento do livro, escrevi num estilo diferente do meu, 
mais aterrorizante e com uma dose de humor macabro:

Acabando de ler O homem despedaçado, de Gustavo Melo Czeks-
ter. Quando olho para minhas pernas vejo, surpresa e aterrorizada, 
que estão vermelhas e pegajosas; sinto um líquido quente e viscoso 
que escorre num fluxo contínuo, deixando o chão abaixo da mesa 
repleto desse líquido e formando uma grande poça. Mais assustada 
ainda, concluo ser sangue, muito sangue que numa cascata vermelha 
escorre para baixo da mesa. Fiquei em pânico, mas logo me veio à 
cabeça que não poderia ser sangue menstrual ou algum aborto es-
pontâneo... eu já passara dessa fase de vida! Foi quando olhei para 
minhas mãos e para o livro que acabara de fechar.

Agora eu entendia... todo aquele sangue vinha d’O homem despe-
daçado que encontrei dentro do livro de Czekster. 

Na minha opinião, os contos são bem escritos, possuem grande 
fluidez e, embora a maior parte deles trate de um assunto específico 
que não me atrai – a morte nas mais diversas formas –, chamo aten-
ção para a criatividade do autor e o domínio do tema. Seus textos 
muitas vezes são narrados de forma poética que chega a encantar, 
como no caso de “Uma milonga para o homem-címbalo”:

“Os cavalos pararam sobre uma colina. A noite límpida duplica-
va-se nas águas do lago. Minúsculas gotas de orvalho espalhavam-
se como um véu, apagando o resto do mundo” (CZEKSTER, 2011, 
p. 96).

Ressaltaria alguns contos, entre eles: 
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“Antes da batalha” – texto muito bem escrito, com doses de poe-
sia e espanto, mas não consegui chegar a uma conclusão. [...] Assim, 
lendo o conto de abertura do livro de Czekster fico a pensar que ele 
alude à figura do escritor referindo-se aos Personagens:

“Siga a linha do oceano e logo você chegará a uma aldeia repleta 
de homens perdidos, homens que foram, outros que são e aqueles 
que não passam de esboços da minha preguiça” (CZEKSTER, 2011, 
p. 10).

“Estas criaturas distorcidas são as provas da minha falibilidade, da 
minha indiferença, ou leves exercícios matinais com a caneta antes 
do café” (CZEKSTER, 2011, p. 10).

“Algumas pessoas deixam portas abertas, outras, heranças; eu lar-
go criaturas sem rosto, sem nome, com corpos bizarros, restos que 
ficam deitados na areia, invejando as pessoas completas e me xingan-
do pelas costas” (CZEKSTER, 2011, p. 11).

Penso um pouco mais e minha ideia muda, ou pelo menos sur-
gem novas possibilidades, pois leio cenas neste conto que poderiam 
ser sobre Lúcifer, no episódio da queda dos anjos, ou ainda sobre a 
morte de Jesus:

“Vi quando caiu a estrela da manhã, deitando nas águas do ocea-
no” (CZEKSTER, 2011, p. 9).

“Mesmo sabendo que você veio me matar, rezei pelo seu sucesso 
no longo percurso que separa a água da existência. [...] até o final do 
dia estarei com sangue nas minhas mãos” (CZEKSTER, 2011, p. 9).

“Nas noites de verão, é possível ver a silhueta daquele que outrora 
chamei de filho em cima do rochedo, contorcida nos galhos de um 
carvalho, um crucificado entre as estrelas” (CZEKSTER, 2011, p. 13). 
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Ou será que tudo isso que Czekster nos narra não passa de uma 
representação dos momentos finais de nossa vida, do nosso encontro 
com a morte?

Quando entro, uma palavra chega furtivamente, 
meu ouvido percebe o murmúrio na confusão 
das visões da noite, na hora em que o sono se 
apodera dos humanos. Assaltam-me o medo e o 
terror, e sacodem todos os meus ossos; um sopro 
perpassa meu rosto e faz arrepiar o pelo. Lá está 
um ser – não lhe vi o rosto – como um espectro 
sob meus olhos, atrás de uma mesa, velas apa-
gadas rodeando o punho descarnado. Ouço uma 
voz débil:
– Pode um homem ser justo na presença de Deus, 
pode um mortal ser puro diante do seu Criador?
Entendo qual é o meu destino. Não hesito e saco 
a espada. (CZEKSTER, 2011, p. 14 e 15)  

Ao terminar o livro em “Depois da batalha”, fico em dúvida se 
tudo isso não passou de um sonho, pois novamente vejo se repetir:

“Quando entro, uma palavra chega furtivamente, ...” (CZEKSTER, 
2011, p. 157).

Ao ler essas linhas, vejo-me de volta ao final do primeiro conto e 
fico a imaginar se a vida não é um vai  e  vem sem fim, em que sem-
pre voltamos para o início, em que teremos sempre que recomeçar do 
zero, vida após vida, na busca de um lampejo, de uma centelha, que 
nos mostre como sair dessa espiral crescente da qual poucos podem 
sair impunes.
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ALexAndRA LOPes dA CunhA – umA AutORA 
inquietAnte
Tentando conhecer os autores que estarão no Seminário de Escrita 
Criativa em Recife, li hoje Amor e outros desastres, de Alexandra Lo-
pes da Cunha, cuja leitura fluiu com bastante facilidade.

Com a leitura de “Fósseis”, pude então reconhecer e identificar 
Alexandra com as poesias e o conto que havia lido anteriormente no 
Blog de Patricia. 

Aqueles poemas foram um vislumbre, uma fresta entreaberta de 
onde pude divisar o que hoje confirmo com a leitura desse livro. Real-
mente Alexandra é uma autora “inquietante”, pelos temas que escolhe 
e pela maneira como os conduz. Seus textos nos provocam sentimen-
tos fortes da impermanência da vida, sentimentos da sua finitude.

A quebra das expectativas chega de forma surpreendente, condu-
zindo-nos ao final inesperado em “Je Suis la Mort”. Também um final 
subliminar em “A Aranha”, trazendo-nos a imagem de uma Penélope 
tecendo mantas (ou tapeçarias) para aqueles que nunca chegarão. 

De uma forma ou de outra, nos seus contos está sempre presente 
a intensa verdade que se opõe radicalmente à frase de efeito: o amor 
é eterno. No fundo o que ainda sentimos é a dor desmedida de tentar 
sustentar, manter uma relação que não mais existe como em “A Péro-
la”, que leva a um incômodo cada vez mais crescente.

Volto a ler Alexandra Lopes da Cunha e, já nas primeiras páginas 
do livro Vermelho-goiaba, confirmo a primeira impressão que tive 
sobre ela.

O elemento surpresa, o inesperado, o diferente, aparece de for-
ma perturbadora nos textos e, por mais que tente imaginar um final 
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condizente com o seu estilo, este chega de forma impactante e cada 
vez mais, inquietante. É o caso de “Poe”. Alexandra surpreende pela 
capacidade de aos poucos ir tecendo uma teia, que nos envolve desde 
as primeiras linhas e se amplia a cada parágrafo, levando-nos a um 
final inesperado e surpreendente, digno do título escolhido para o 
conto. Já ouvi dizer que a música Bolero, de Ravel vai se estruturando 
e de uma nota simples se amplia até atingir um apogeu ou algo assim 
(não entendo de teoria musical, apenas sinto). No conto “Poe”, sen-
ti essa sensação. A cada página o impacto vai aumentando, o efeito 
se ampliando mais e mais... Embora tentasse dar asas à imaginação, 
a surpresa da próxima página ultrapassava o previsto, até culminar 
num desfecho inusitado. 

Nesse conto, fica bem caracterizada a técnica que conhecemos du-
rante os encontros do G.E.E.C., em que, num texto ou numa cena de 
filme, o autor vai deixando a situação cada vez pior. Quando se pensa 
que já se atingiu o fundo do poço, ainda tem muita profundidade 
para mergulhar. Outro ponto bem representado é a aceitação dos fi-
lhos pela mãe, independentemente do caráter destes e das circuns-
tâncias em que estejam envolvidos. 

Luís ROBeRtO AmABiLe – O que me LevOu 
de vOLtA AO seRtãO 

Quando li O amor é um lugar estranho senti mais uma vez o poder 
de mergulharmos numa leitura e deixar nossa alma voar na imagina-
ção. Tudo isso devido a um longínquo local – a “Lonesome Town” - re-
tratado no conto de Amabile. A partir desse conto, fui levada de volta 
ao meu sertão e escrevi “Também Existem Sonhos no Café Solidão”: 
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Por ser de lá do Sertão, lá do Cerrado 
Lá do interior do mato 

Da Caatinga do roçado. 
Eu quase não saio 

Eu quase não tenho amigos 
Eu quase que não consigo 

Ficar na cidade sem viver contrariado. (2)

Gilberto Gil e Dominguinhos

A leitura do conto “Lonesome Town”, de Luís Roberto Amabile, 
me emocionou. Quiçá porque, tratando-se de uma paisagem seca, do 
sertão, mais especificamente do Sertão do Pajeú, fez-me lembrar do 
meu próprio lugar incrustado no Sertão do Cariri. 

Assim, comecei a ler e me identificar com a paisagem, a entender 
os sonhos de tantos que abandonam por instantes o pensar seco, árido 
e vazio e ousam voar em devaneios poéticos. Penso no dono do Café 
e no seu sonho de uma grande competição, na qual  as vozes de Cae-
tano Veloso, Bon Jovi e Laura Pausini cantam a solidão e enaltecem o 
nome do lugar, colocando luz e colorido na monotonia vigente.

E a inusitada imagem da Greta Garbo de Solidão trouxe-me lágrimas 
aos olhos. “Greta Garbo! A maior estrela de cinema da sua época, a 
mais reclusa entre todas as celebridades que já existiram. Greta Garbo, 
a mulher mais bonita de todos os tempos, que escolheu a solidão... 
(Amabile, 2011, p.71).” Greta Garbo havia escolhido Solidão.

E eu, talvez por ser uma amante da dança e saber que num átimo, 
num passo de dança, maravilhas acontecem, sonhos se realizam e 
diferentes solidões se entrelaçam e deixam-se levar num redemoinho 
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cósmico, sinta tão fortemente essa imagem. Depois daquela dança, a 
vida em Solidão jamais voltou a ser a mesma para aquela velha dama 
de azul. Aquela que num momento ímpar se “fez bonita como há 
muito tempo não queria ousar (3)”. Depois daquela dança, Solidão, 
Greta Garbo, e até mesmo eu, nunca mais fomos as mesmas!

COnCLusÕes 
Cecília de Almeida Salles no seu Gesto inacabado coloca:

De uma maneira bem geral, poderia se dizer que 
o movimento criativo é convivência de mundos 
possíveis. O artista vai levantando hipóteses e tes-
tando permanentemente. Como consequência, 
há, em muitos momentos, diferentes possibilida-
des de obra habitando o mesmo teto. Convive-
se com possíveis obras: criações em permanente 
processo (SALLES, 2011, p. 34, grifo nosso).

Arriscar-me-ia a dizer que o acesso a rascunhos ou à obra “concluí-
da” possibilita ao leitor/escritor fantasiar “mundos possíveis” e criar 
textos a partir da história original. Isso me aconteceu ao ler “Interva-
lo”, O homem despedaçado e “Lonesome Town”. Nas obras comentadas 
pude constatar a leitura potencializando e otimizando a escrita:

– A repercussão no leitor/escritor e na sua escrita – vários foram 
os exemplos da provocação. A partir de Grãos escrevi para a autora 
expondo minha percepção, impressões, dificuldades e curiosidade 
sobre o processo criativo. Também novas referências literárias vão se 
somando a cada leitura e análise de textos.



175

– A centelha criativa – a leitura de Grãos, e em especial de “Inter-
valo”, provoca-me em vários momentos e escrevo texto e poema. O 
homem despedaçado me estimula a escrever de forma diversa do que 
normalmente escrevo, as moscas da capa foram a centelha criativa, 
a provocação. Depois da leitura sou novamente instigada, dessa vez 
pela “visão” do sangue nas minhas pernas. 

– O alargamento de horizontes – Grãos me coloca em contato 
com várias possibilidades de criação, seja a partir da contemplação 
de uma obra de arte, seja a partir da descoberta do texto de abertura 
do livro como provocação para a digressão, fazendo-me imaginar os 
contos sob novas perspectivas. Lendo Alexandra Lopes, sou impelida 
a escrever e analisar sua obra.

Além do que foi exposto, vários livros, filmes e algumas obras 
de arte, abordados nos encontros de Escrita Criativa, levaram-me a 
acessar uma enorme bibliografia ampliando minha visão. Woolf diz 
que “o primeiro procedimento, receber as impressões com a máxima 
vontade de entender, é só metade do procedimento de leitura; ele 
deverá ser completado, caso nos interesse usufruir integralmente o 
prazer do livro, por outro”. (Woolf, 2007, p. 131- 132). Tais leituras, 
certamente, provocarão centelhas criativas.
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a PoÉtica Da rePetiÇÃo: 
casos e PrÁticas De traNscriÇÃo LiterÁria
  FerNaNDo De MeNDoNÇa

Todas as coisas já foram ditas; 
mas como ninguém escuta,

força é recomeçar sempre.
André Gide

uando apresento o personagem Pierre Menard em minhas 
aulas de literatura, sempre me fascina o estranhamento que 

o conto de Jorge Luis Borges76 desperta nos novos leitores. De sua 
atípica estrutura e disposição textual ao obsessivo intento quixotesco 
do protagonista, muitas questões são abordadas, entre as quais, ater-
me-ei aqui ao sentido da moderna releitura feita a respeito do gesto 
da escrita, enquanto um desdobramento consciente dos cânones e 
a apropriação do que historicamente se erigiu na literatura. Especi-
ficamente, venho discorrer sobre o uso do referido conto em uma 
disciplina da qual testemunhei um breve histórico no primeiro volu-
me desta publicação.77 Costumo trabalhá-lo como uma das primei-
ras referências do curso, pois também me vale enquanto fundamento 
prático da atividade inicial, geralmente recebida com alguma inquie-
tação pelas turmas. 

O primeiro exercício que proponho para o consequente estímulo 
da criação literária, além de se basear em Pierre Menard, procura se-

76  “Pierre Menard, Autor do Quixote”, conto publicado em Ficções, cuja primeira edição data de 
1944.
77 “Experiência de Criação Literária”, ofertada pelo Departamento de Letras Vernáculas da 
Universidade Federal de Sergipe, desde 2016.

Q
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guir uma lógica que didaticamente é aplicada na introdução criativa 
a diversas outras linguagens artísticas. Pois, convenhamos: como são 
iniciados, em suas artes, os interessados na criação musical, pictórica 
ou de qualquer outro meio expressivo? Serão eles entregues à par-
titura vazia ou à tela em branco, sem modelos estabelecidos, como 
primeira atividade criativa? Sabemos do rigor que a consciência es-
tética exige. Antes de seus primeiros acordes próprios, estudantes de 
música assimilam e repetem uma generosa quantidade de composi-
ções reconhecidas; assim como, antes de suas primeiras pinceladas 
originais, os de pintura dedicarão algumas telas à cópia de modelos 
prévios, sejam estes naturais ou encontrados em outras referências 
da História da Arte. Assim, os movimentos de repetição e copismo 
também vêm se apresentar como base de nosso exercício de transcri-
ção literária.

Ainda que Pierre Menard não realize sobre o Cervantes uma prá-
tica de transcrição mecânica ou de cópia, o que nos interessa vem 
justamente se encontrar nessa sua posição escritural única: de fazer 
coincidir “palavra por palavra e linha por linha” um novo movimen-
to de criação. Nesse sentido, Maurice Blanchot traça algumas consi-
derações sobre o espaço literário, no qual ilumina a obra de Borges 
como um ponto incontornável das textualidades modernas, inclusive 
por esta assumida consciência da linguagem repetida: 

Antes de ter começado, tudo já recomeça; antes de ter 
realizado, repetimos, e essa espécie de absurdo que con-
siste em voltar sempre sem nunca ter partido, ou em co-
meçar para recomeçar, é o segredo da ‘má’ eternidade, 
correspondente à ‘má’ infinidade, que encerram, talvez, 
o sentido do devir.78 

78  BLANCHOT, Maurice. O livro por vir. São Paulo: Martins Fontes, 2005, p. 137.
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É no gênio maldito/maligno que Blanchot concentra sua 
ensaística, localizando o escritor moderno como um núcleo “falsi-
ficador das mais sólidas verdades”. Evidentemente, não é por acaso 
que o biógrafo narrador de Pierre Menard nos revela ser o quixotesco 
intento deste escritor um motivo de ocultamento, escrita valorada 
como “subterrânea, interminavelmente heroica, ímpar e inconclu-
sa”. Não há leitores para o Quixote de Menard, pois tratamos aí de 
uma textualidade em permanente estado de devir, como vêm a ser os 
exercícios de qualquer escritor em processo de criação. A proprieda-
de típica do “palimpsesto”, também apontada diretamente no conto 
de Borges, manifesta-se na obra de Menard como um reflexo de todo 
o movimento criativo em arte, pois, mesmo ao tomar emprestado da 
teologia um termo (Criação), não se pode negar ao objeto literário 
um caráter ontológico de resposta e continuidade aos antecessores 
de seu vazio escritural. Menard problematiza, assim, a contramão da 
representação, levando-nos a imaginar uma fantástica divagação mi-
mética que desconhece o seu ponto de origem, o que é concluído por 
Blanchot como um efeito de miragem, uma soma infinita:

Na ficção de Borges, temos duas obras na inti-
midade da mesma linguagem e, dessa identidade 
que não é uma identidade, a miragem fascinan-
te da duplicidade dos possíveis. Ora, ali onde há 
um duplo perfeito, o original é apagado, e até 
mesmo a origem. Assim, se o mundo pudesse 
ser exatamente traduzido e duplicado num livro, 
perderia todo começo e todo fim, tornar-se-ia o 
volume esférico, finito e sem limites, que todos 
os homens escrevem e no qual são escritos: não 
seria mais o mundo, seria, será o mundo perver-
tido na soma infinita dos possíveis.79

79  Idem, p. 139-140.
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Em nosso caso, em vez de um apagamento, dedicamos à obra ori-
ginal uma qualidade de ênfase, pois o exercício de transcrição pro-
posto na disciplina não pretende a milagrosa ilusão de Borges, en-
contrando no exemplo do autor um ponto de partida para outras 
variações  no significado poético de um texto intencionalmente du-
plicado. Sistematiza-se, assim, uma poética da repetição com contor-
nos deleuzianos,80 baseada na transfiguração de um movimento que, 
para muitos, pode ser carregado na memória como sacrificial, pois 
ligado à noção de castigo escolar. O redimensionamento da cópia 
textual, não mais para se aprender a escrita pela mecânica ou para 
transformá-la em punição, atualiza e sistematiza uma possibilidade 
mimética que vai de encontro aos preceitos aristotélicos81 identifica-
dos como naturais ao humano. O que propomos é uma tomada de 
consciência nessa inclinação natural ao ato humano de repetir, no 
âmbito da expressão literária.

O espanto das turmas diante da atividade, que consiste numa 
transcrição generosa (algumas dezenas de páginas) de alguma obra 
literária com valor estilístico que já se configure como parte da me-
mória afetiva trazida pelos alunos, costuma ser atenuado não muito 
pelo conto de Borges, já que este surge mesmo com um ponto de 
conflito em relação ao próprio universo de referências a uma literatu-
ra mais convencional. Outros exemplos ficcionais são apresentados, 
sendo os de contexto cinematográfico aqueles que mais aparentam 
esclarecer a finalidade real da proposta. Trata-se, por exemplo, dos 

80  DELEUZE, Gilles. Diferença e repetição. Rio de Janeiro: Graal, 1988.
81  “Ao homem é natural imitar desde a infância – e nisso difere ele dos outros seres, por ser capaz 
da imitação e por aprender, por meio da imitação, os primeiros conhecimentos (...)” ARISTÓTELES. 
Poética. In: ______. Os pensadores. São Paulo: Nova Cultural, 1999. p. 33-75.
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filmes As Palavras (Brian Klugman & Lee Sternthal, 2012) e Psicose 
(Gus Van Sant, 1998). O primeiro, no sentido mais ilustrativo, por re-
ferir-se a uma narrativa em que um personagem escritor, no meio de 
uma crise de criação, encontra por acaso os originais de um excelente 
livro nunca publicado, decidindo copiá-lo integralmente e assim se 
tornar o seu novo autor, a despeito de quaisquer princípios éticos; o 
segundo, em um sentido mais pragmático, já que talvez seja o remake 
mais singular da história do cinema, em que temos um filme que 
copia um original (de Hitchcock, 1960) plano a plano, corte a corte, 
representando para seu autor, no caso, Gus Van Sant, um ponto de 
virada em sua carreira, a partir do qual ele encontrará e passará a ser 
reconhecido por um estilo autoral mais fortemente demarcado.82

Outro filme que nos permite aprofundar a reflexão em torno da 
cópia como um antecedente imediato (ou simultâneo?) à criação, 
trata-se de Além das Nuvens (Michelangelo Antonioni & Wim Wen-
ders, 1995), ao qual dedicaremos aqui mais considerações.83 

A partir de uma cena específica no filme de Antonioni (verdadei-
ro idealizador da obra, que precisou do auxílio técnico de Wim Wen-
ders, por já se encontrar paralisado fisicamente, em decorrência de 
um derrame), retomamos os questionamentos de Pierre Menard, sob 
uma nova perspectiva. A sequência se desenvolve em torno de uma 

82 “A maioria dos críticos achou esse filme dispensável e pretensioso, como se Van Sant tivesse 
pretendido superar Hitchcock, quando, na verdade, ele refilmou o clássico cena por cena precisamente 
para mostrar que o original era insuperável. Van Sant fez com Psicose o que Pierre Menard fez com o 
Quixote no famoso conto de Borges (...)” (TIBURI, Marcia; CABRERA, Julio. Diálogo/Cinema. São 
Paulo: SENAC, 2013. 211 p.
83  Sobre o filme, retoma-se parte de uma reflexão crítica primeiramente disponibilizada na revista 
eletrônica de cinema Multiplot! (2012), disponível em: <http://multiplotcinema.com.br/2012/08/alem-
das-nuvens-michelangelo-antonioni-wim-wenders-1995/>



182

afirmação nuclear: Quando se copia um quadro de um grande artista, 
existe uma chance de repetir aí o ato desse artista e talvez de reencon-
trar, mesmo por acaso, o movimento exato. A frase integra um diálogo 
que Marcello Mastroianni trava com Jeanne Moreau enquanto pinta 
uma paisagem da natureza, ocorrendo posteriormente uma irônica 
observação feita pela mulher, quando esta indaga o porquê de a so-
ciedade precisar de cópias das coisas, não apenas no caso da pintura, 
mas referindo-se a todo o leque de objetos de consumo em circula-
ção. Ao abordar a ideia da cópia como um princípio do ato criativo, 
Mastroianni problematiza uma linha de pensamento que pode nos 
conduzir à compreensão de não apenas os objetos de consumo serem 
capazes de aprisionar a sociedade, mas de o objeto da arte em si ser 
igualmente um aprisionador do artista, por seu enfoque tão moder-
namente capitalista, massificador.

Mas as intenções de Antonioni parecem ir muito além de uma 
crítica ao sistema econômico vigente no mundo globalizado. O qua-
dro que Mastroianni pinta não é produto comercial. Sua última frase 
já diz: … Eu compreendo ser engraçado, senhora, não vou vender de 
qualquer jeito… Ele é mais do que isso. Transcende as necessidades 
financeiras e a realidade da natureza, tendo como principal signifi-
cado e objetivo proporcionar a satisfação de seu criador. Criador que 
é homem, que é e busca a essência. Criador que é Deus. É notável a 
necessidade do artista aí exposta. Encontrar o movimento do autor 
original, criador da vida natural e sensível, é o objetivo confessado 
por Mastroianni para o gênio repetido e seu gesto de reflexividade, 
possuidor do não mais exclusivo dom já encontrado num simples 
pintor que se dedica a copiar o quadro da vida por conta própria.
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Com isso, nosso exercício de transcrição redimensiona mais do 
que uma experiência de leitura ou de escrita, propondo uma revisita-
ção de ordem fenomenológica ante o ato criador dos autores (demiur-
gos de seus universos particulares) que legaram os referidos textos a 
serem copiados. Buscamos aqui a vivência mais próxima daquilo que 
a linguagem encarnou em tais obras, quando, não sendo permitido 
recriar ou adaptar variações, adentramos o gesto criador sob um po-
tencial que também se equilibra distanciadamente do mesmo. Nesse 
exercício, a dimensão da escrita manuscrita também importa como 
determinante dos efeitos buscados. Pois, à mão, o tempo da palavra 
resgata contornos que não seriam possíveis se mediados pela má-
quina. É na tecnologia do corpo que nos ancoramos. E os resultados 
discutidos com as turmas sobre a realização da tarefa cada vez mais 
têm surpreendido e confirmado o valor da atividade.

A variedade de registros e percepções, por parte dos estudantes (a 
despeito de ser unânime na dor que todos sentem nas mãos), amplia 
o escopo da transcrição solicitada, tornando notável a qualidade de 
diferença do que não mais se encaixa como um parâmetro tradicional 
de avaliação. A seguir, tornou-se imperativa a recuperação de parte 
de alguns dos principais relatos em episódios que repetidamente en-
fatizam a necessária continuidade da tarefa  com as turmas futuras: 

– Vários foram os registros que exemplificaram uma maior refle-
xividade de linguagem, quando mais profundamente foram questio-
nadas as motivações dos autores a optarem por determinada palavra, 
ou mesmo pontuação, passando pelas decisões de construção de cena, 
de estruturação de períodos e orações; uma “leitura adensada” que 
ultrapassa a superfície alcançada em anteriores contatos com o texto;
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– O resgate da variação vernacular foi bastante sentido por aqueles 
que se propuseram à transcrição de textos mais antigos (sendo Ma-
chado de Assis o autor mais visitado nesse contexto), o que permitiu 
várias problematizações em torno das possibilidades de um portu-
guês erudito, ainda vivo e memorável, justamente pela sua aplicação 
literária na história nacional;

– Paradoxalmente, houve registros opostos diante da transcrição 
de uma mesma autora (Clarice Lispector), em que uma experiên-
cia foi definida como esclarecedora e outra como desnorteadora na 
relação com a linguagem; enquanto a primeira aluna declarou ter 
compreendido melhor o texto de Clarice, a segunda confessou ter 
se perdido em uma linguagem que antes considerava mais simples;

– Um caso bastante singular se deu com uma experiência de 
transcrição, em que a aluna excedeu sem perceber o estipulado limi-
te de páginas a serem transcritas, alcançando mais de uma centena 
de laudas copiadas do romance Vidas secas, de Graciliano Ramos; o 
espanto da turma não foi maior do que o dela própria, que revelou 
não ter percebido o excesso pelo subsequente envolvimento que ex-
perimentou com a trama de linguagem do livro, visualizando-o como 
nunca experimentara antes;

– Finalmente, na sexta e mais recente turma da disciplina, uma 
das alunas relatou com entusiasmo ter sido movida , durante o pro-
cesso de transcrição, a também desenvolver um período de criação 
que dialogasse com o autor copiado (Caio Fernando Abreu), expan-
dindo o exercício para a sua prática teatral de atriz e decidindo re-
petir o exercício com outros textos, como um novo método para o 
impulso criativo. 
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O último testemunho citado, em especial, foi uma das principais 
motivações para a elaboração do registro desse exercício, consideran-
do que o mesmo agora manifesta novas possibilidades de resultados, 
diretamente ligados à escrita criativa. Para uma maior explanação 
do impacto experimentado pela estudante que passou da transcri-
ção à criação, tivemos uma breve conversa que também merece ser 
documentada, por atestar a potencialidade no direcionamento que 
a atividade permite. Juliana Dal Farra, 20 anos, graduanda no curso 
de licenciatura em Letras Vernáculas (UFS), é quem responde às se-
guintes questões:

nas seis turmas consolidadas da disciplina “experiência de 
Criação Literária”, o exercício de transcrição foi realizado, mas 
você foi a primeira a relatar que a proposta também a conduziu 
ao imediato exercício de criação. fale um pouco sobre como esse 
processo se deu. 

Quando o exercício de transcrição foi proposto, enfatizou-se a im-
portância de transcrever algo de um autor de que você gostasse e/ou 
lhe desse alguma espécie de inspiração. Imediatamente me lembrei 
de Caio Fernando Abreu, pois, além de gostar muito da sua escrita, 
eu também me lembro de que minhas primeiras tentativas de escre-
ver contos foram depois da leitura de alguns textos do livro Morangos 
mofados, portanto, não tinha escolha melhor para o exercício.

O primeiro conto que comecei a transcrever foi o “Aqueles Dois”. 
Sentei-me à mesa gelada do estágio, à tarde, que é o único horário 
tranquilo que tenho para estudar. A proposta de transcrever letra por 
letra, pontuação por pontuação exigia concentração, e essa concen-
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tração fez com que eu também focasse tanto no texto que, por mo-
mentos, eu me esquecia de onde estava.

Tal concentração me proporcionou algumas observações que, 
apenas lendo, eu provavelmente nunca teria notado. Primeiramente, 
percebi que muitas das expressões que uso em textos meus eram, 
na verdade, inconscientemente inspiradas nas próprias expressões de 
Caio. Também comecei a perceber que, embora a leitura dos contos 
habitualmente se desse em um ritmo acelerado, ao escrever, o ritmo 
dele era um pouco mais lento.

O que o nível de concentração mais me proporcionou foi entrar 
na narrativa de Caio de tal maneira que me dava vontade de escrever 
também. Por muitas vezes eu tinha necessidade de parar a transcri-
ção e escrever a minha própria história, dentro da atmosfera  para a 
qual o autor me transportou. É como se eu tivesse encarnado não só 
o texto, mas o próprio Caio Fernando Abreu. Sentir as possíveis sen-
sações que ele sentiu ao escrever me fez ficar mais próxima e íntima 
do autor, encarnar o personagem de escritor e, assim, a vontade de 
também escrever.

você prosseguiu ou ainda pretende seguir com o exercício de 
transcrição para além do que foi pedido na disciplina? Por quê?

Depois da atividade concluída, usei a proposta de transcrição para 
um texto teatral chamado “Velório à Brasileira”, peça adaptada de 
Aziz Bajur que estou ensaiando com minha companhia de teatro. A 
transcrição me ajudou a compreender a personagem a qual dou vida 
em cena, a entendê-la melhor, suas intenções e seu modo de falar. 
Pretendo continuar me utilizando da transcrição como um método 
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para compreensão de personagens no teatro, assim como uma ma-
neira de me aprofundar na escrita de autores específicos.  

Como você relaciona o exercício de transcrição diante da outra 
prática artística criativa que também exerce, no caso, a interpre-
tação teatral?

Transcrever aumenta meu nível de concentração e me faz sentir 
parte daquele texto, de maneira que eu o compreenda melhor. No 
teatro, é fundamental que o ator compreenda muito bem quem é 
seu personagem, como ele fala, por que ele fala e por que ele age da 
maneira que age. A transcrição me ajudou nisso. Entendi o texto, o 
personagem, entrei na atmosfera da peça como também internalizei 
o texto na memória de maneira mais rápida. 

* * * *
No célebre registro biográfico deixado pela segunda esposa do 

músico Johann Sebastian Bach, encontramos uma declaração que se 
relaciona intrinsecamente com toda a proposta aqui apresentada e 
defendida:

Nos últimos anos de sua vida inspirou-se mui-
to nos cânticos de Lutero, e aqui cabe notar uma 
singularidade que sempre me surpreendeu em 
Sebastian: apesar de ser uma fonte inesgotável de 
música, tinha necessidade das obras de um ou-
tro para começar a trabalhar. Antes de improvi-
sar no órgão ou no cravo e dar livre curso a seu 
gênio, principiava sempre pela execução de uma 
pequena composição de Buxtehude, de Pachelbel 
ou de seu tio Christoph Bach, cujas obras muito 
admirava. Do mesmo modo, derramamos um 
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pouco de água na bomba para atrair a corrente 
generosa que sobe das profundezas.84

Não se trata mais de um aprendiz, pelo menos no sentido de al-
guém que ainda desconhece os ditames expressivos de sua lingua-
gem. Mesmo assim, J. S. Bach é da estirpe de criadores que sabe de 
sua condição perpétua de aprendizado, disciplinando-se a uma ri-
gorosa rotina de repetição das boas formas para posterior invenção 
das novas formas. A imagem colhida por Anna Magdalena, de bom-
beamento das águas em busca de sua fonte natural, é a mais curiosa 
que encontramos para concluir uma proposição que ainda promete 
valiosos resultados no contexto dinâmico da escrita criativa. Como 
deixei claro no volume passado deste livro, é impossível pretender 
que uma disciplina criativa realmente ensine ou dê a fórmula má-
gica para uma boa criação literária; porém, todos sabemos que em 
nossos autores, nossos cânones e leituras de cabeceira existem fontes 
inesgotáveis para o impulso escritural. Ao repeti-los como herdeiros, 
ecoamos vozes que nunca deixarão de serem ouvidas, confirmamos 
um ciclo infindável de recomeços. Criação é ato que não se encerra.

84 Pequena crônica de Anna Magdalena Bach. São Paulo: Veredas, 1988.
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escrever viDas coM aLMa: reFLeXÕes 
sobre Narrar as MeMÓrias Dos oUtros
  FreD LiNarDi

que é isso que vocês fazem e de que eu nunca ouvi falar?”, a 
pergunta me é dirigida frequentemente quando explico meu 

trabalho: contar histórias de pessoas comuns – com todas as aspas 
que o termo “comum” exige quando usado para caracterizar uma 
vida humana. “Mas como assim, contar histórias de gente que tem 
uma vida longe das notícias e dos holofotes?”, vem a interjeição se-
guinte. E então esclareço melhor: são os chamados livros de memó-
rias familiares. A partir daí toda uma aura envolve a conversa, que se 
alonga numa série de perguntas sobre a minha vida e o meu trabalho. 
Uma aura um tanto romântica, há de se ressaltar. Afinal, histórias 
pessoais – aqueles “causos” contados pelos antigos – nos remetem 
invariavelmente ao acalento de uma mesa com toalha de renda ou 
estampa bonita, um café fresquinho e um bolo recém-saído do forno.

É fato que o sentar em torno de um ambiente familiar para ouvir 
histórias é mais do que um convite para a alma humana. Nele está 
embutida a ancestralidade da própria literatura, herdeira dos relatos 
orais. 

Com toda sua maneira peculiar de observar o mundo e a alma 
humana, Eduardo Galeano poetizou nossa relação com as histórias. 

“o
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“Os cientistas dizem que somos feitos de átomos, mas um passarinho 
me contou que somos feitos de histórias”, anuncia (ou nos relembra) 
o escritor uruguaio no livro Os filhos dos dias.85

A teoria também nos diz. E o que se tem de evidências é que as 
palavras foram inventadas, a princípio, para uma questão muito prá-
tica: fazer listas, registrar transações administrativas e comerciais. A 
literatura em si veio depois, como maneira de preservar as histórias 
orais.86 Dito isso, é certo que a necessidade de contar histórias precede 
a escrita em si, que veio como garantia de que eternizá-las em registro 
material fosse uma resposta à perenidade da vida. Por isso, os primei-
ros textos que surgem são as narrativas épicas, usando os heróis desses 
povos (os primeiros de que se tem notícia são os da Mesopotâmia) 
para relatar a formação social, moral e religiosa daquela sociedade.

Enquanto a arte dá conta de eternizar as histórias, a ciência, por 
sua vez, ainda não descobriu como fazer o mesmo com os nossos 
átomos, de modo que seguimos escrevendo (assim como buscando 
maneiras de lidar com nossa finitude). No caso dos escritores, o jeito 
é criar personagens a partir do que vemos neste mundo, em nosso 
cotidiano comum e limitado, confabulando histórias e inventando 
outras realidades que não a nossa.

Não tardou também, no entanto, para que as narrativas com-
preendessem as histórias de personalidades reais – as biografias –, 
na intenção de que estas fossem um espelho daquelas vidas e, con-

85  GALEANO, Eduardo. Os filhos dos dias. L&PM: Porto Alegre, 2012.
86  Os livros que tratam sobre a história da escrita e da literatura são inúmeros. De maneira 
bem resumida e didática, O livro da literatura, organizado por James Canton, e editado no 
Brasil pela Editora Globo, em 2015, confirma os  primórdios da expressão humana antes 
da arte literária em si. 
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sequentemente, vidas às quais os leitores pudessem também se es-
pelhar, se inspirar. É o que o historiador François Dosse,87 no livro 
O desafio biográfico, aponta como a primeira fase das biografias – 
a Idade Heroica, que compreende desde a Antiguidade até a Idade 
Moderna, e cuja função primordial era gerar identificação a partir 
de vidas exemplares, de modo que as narrativas biográficas fossem 
um modelo a ser seguido. Os biografados escolhidos eram os heróis, 
como os imperadores; da Idade Média, os santos (hagiografias); e, 
posteriormente, os cavaleiros templários. 

O registro da vida dos intelectuais, artistas e afins veio a partir do 
Iluminismo e da consciência do homem, e sua posição como indiví-
duo parte de um contexto em que ele pode ser tanto um agente trans-
formado por seu entorno como, posteriormente, um agente transfor-
mador. Em outras palavras, o homem comum foi se aproximando, 
pouco a pouco, do papel daquele que inspira a história dos outros, 
algo muito próximo daquela mítica inicial das biografias heroicas.

Mais do que isso, modifica-se o próprio olhar sobre a vida huma-
na, até chegarmos aos tempos atuais, os quais Dosse chama de Idade 
Hermenêutica das biografias, cuja conquista é o entendimento do 
homem como um ser multifacetado. Compreendemos, por fim, que 
uma vida não cabe nos limites de uma biografia, nem por um ilusório 
esgotamento, tampouco por uma linearidade. As narrativas biográ-
ficas não são mais vistas como uma peça autoritária da vida narrada; 
na verdade, são o olhar autoral sobre o outro. Como bem aponta o 
87 François Dosse é um historiador francês contemporâneo que escreveu, entre outros 
títulos voltados à História, O desafio biográfico, editado em 2009 pela Edusp. Neste livro, 
ele traz uma historiografia das biografias, dividindo-a em fases  segundo a maneira com que 
o homem tem se dedicado a criar narrativas sobre a vida do outro.
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jornalista e teórico em biografias Sergio Vilas-Boas, a biografia é a 
vida do biografado segundo o biógrafo.88 Na fase Hermenêutica, vi-
vemos um resultado da própria evolução da história, da literatura, 
com as contribuições da filosofia e do surgimento da psicanálise. 

Dosse relembra Jean-Paul Sartre, então sob o desafio de biografar 
Gustave Flaubert, afirmando que o filósofo francês “põe à prova suas 
teses filosóficas e concebe o biografado não como um simples indi-
víduo, mas como um ‘universal particular’.”89 É como se, ao escrever 
a biografia de outra pessoa, o biógrafo, de alguma forma, se escre-
vesse também ao longo daquelas centenas de páginas, gerando assim 
interpretações tão híbridas quanto a própria natureza desse gênero. 
Entramos inclusive num campo incerto entre uma biografia e uma 
autobiografia. Sobre isso, é interessante observar algumas biografias 
contemporâneas em que o biógrafo se inclui no texto biográfico, as-
sumindo as próprias reflexões e experiências ao longo do trabalho de 
pesquisa e escrita do livro.90 

O ChAmAdO dA memÓRiA
Quando as aspirações de registrar a vida partem do próprio protago-
nista da história, com suas palavras e seu ponto de vista, assinando 
o texto, estamos no gênero autobiográfico de fato. Dentro dele há 
uma série de subdivisões, como as memórias e os ensaios pessoais, 
cada qual com suas particularidades. Vale lembrar, no entanto, que 
a obra em comum na ancestralidade das autobiografias é Confissões, 
de Santo Agostinho.   
88  VILAS-BOAS, Sergio. Biografias e biógrafos. São Paulo: Summus, 2004.
89  DOSSE, 2009, p. 233.
90  Um notável exemplo é El Cuervo Blanco, de Fernando Vallejo. Madrid: Alfaguara, 2012.
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Como pontua o pesquisador Ben Yagoda,91 em Memoir: a History, 
as primeiras confissões (posteriormente às de Agostinho, temos tam-
bém a de João Calvino), ao contrário das biografias, tinham a parti-
cularidade de carregar a intenção do autor, que é também o próprio 
biografado, em alcançar uma compreensão e salvação divina, a des-
peito de qualquer crença religiosa. Yagoda chama atenção para algo 
mais, e que extrapola o plano essencialmente espiritual: apesar de 
orientar que os pecados fossem redimidos diretamente com o plano 
divino, para aqueles a quem isso não fosse o suficiente, suas questões 
poderiam ser partilhadas com os outros. Fosse como modo de alívio 
e compreensão, mas também – e então, algo que trazia ainda mais 
nobreza no ato – uma maneira de ajudar os outros com suas próprias 
questões, em suas próprias jornadas. Ou seja, podemos dizer que está 
aí a noção de que a escrita da vida traz respostas tanto para o autor 
quanto para os leitores.

Não é de se estranhar que outros representantes do cristianismo 
seguiram os passos de Agostinho nas narrativas confessionais com 
caráter espiritual. Mas tantos outros que tinham a possibilidade de 
articulação literária o fizeram, fossem eles literatos ou artistas. Ya-
goda destaca a primeira autobiografia que quebrou a barreira da 
modernidade, A vida de Benvenuto Cellini, destacando um curioso 
desenrolar no processo da escrita. Segundo Yagoda, o escultor flo-
rentino começou a escrever seu livro com as próprias mãos, até con-
cluir que o feito tomava muito de seu tempo e de sua paciência. Foi 
quando teve a ideia de contratar um rapaz de seus quatorze anos, 
com tempo e disposição para colher seus ditados memorialistas e 

91 YAGODA, Ben. Memoir, a History. New York: Riverhead Books, 2009.
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trabalhá-los no papel – o que tornou a atividade bem mais motivado-
ra para Cellini. Ao comparar o modo com que os altos executivos de 
hoje fazem ao empreenderem um livro de memórias, Yagoda observa 
o resultado desse livro do artista italiano, cujo método é relevante 
para este ensaio. 

Muito mais uma série de bobagens do que uma 
confissão agostiniana. De fato, a falta de quase 
qualquer tipo de reflexão no livro é surpreen-
dente: ocorre quase inteiramente na superfície 
dos eventos, como talvez se deva esperar de um 
escultor. Felizmente, Cellini sabe como tecer um 
fio e é generoso em detalhes de sua lida com pa-
pas e com os Médicis, a realização de suas obras, 
suas relações com quase todos os artistas im-
portantes de sua época, sua prostituição, suas 
consequentes e duradouras doenças venéreas e, 
surpreendentemente, as muitas vezes em que ele 
socou, esfaqueou e matou outras pessoas.92

Com a evolução dos textos autobiográficos, teóricos apontam al-
gumas características em textos dessa natureza, tais como a crença na 
total franqueza e honestidade; a ênfase na vida interior de quem re-
lata as memórias (superior às suas ações internas); uma significativa 
atenção aos períodos da infância e adolescência; e o reconhecimento 
de que pequenos assuntos mundanos poderiam ser tão importantes 
quanto grandes batalhas.93 Quando o relato se dá em torno de um 
desses temas específicos, observam que o memorialista deve cavar 
mais fundo em sua experiência e em seus sentimentos, de modo a 
compartilhá-los de maneira visceral.94De momentos sutis às mais 
92  YAGODA, 2009, p. 38.
93  YAGODA, 2009, p. 62.
94  LOPATE, Phillip. The Art of Personal Essay. New York: Anchor Books, 1995.
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profundas experiências de vida, para todas as pessoas às quais acon-
tece o chamado para que escrevam as próprias memórias, essa sínte-
se entre as questões biográficas e autobiográficas pode dar conta do 
que venho tratar aqui. A intenção de compartilhar uma história (que 
vem a ser a própria) que  inspire outras é um dos pontos em comum. 
A falta de conhecimento técnico e tempo para empreender tal pro-
jeto, assim como assumiu Cellini, é a condição que leva as pessoas 
a realizarem esse trabalho tendo como meio um escritor disposto a 
escutar suas  histórias, fazer as perguntas certas (algo que exige uma 
cuidadosa elaboração nem sempre fácil para quem faz e agradável 
para quem responde); observá-los atentamente; interpretar os fatos; 
organizá-los; retomá-los em entrevistas seguintes; e, por fim, escre-
ver no agora pensando tanto no presente quanto no futuro, como se 
a mensagem de hoje levasse respostas ao leitor de décadas adiante, tal 
qual uma profecia.

Sendo assim, ao observar o trabalho de contar as histórias dos 
outros, colhendo suas lembranças e narrando-as de maneira literá-
ria, não é algo  estranho e inédito. Talvez algo que tem ficado raro, 
minguando-se com a crise de trocas de informações humanas e pes-
soais, mas que se mantém de alguma maneira pela necessidade do 
ser humano em contar ou ouvir histórias. Ao falar sobre os aspectos 
míticos da memória e do tempo, trazendo os estudos de Jean Pierre 
Vernant, a especialista em memória social Ecléa Bosi traz que:

Hoje, a função da memória é o conhecimento do 
passado que se organiza, ordena o tempo, loca-
liza cronologicamente. Na aurora da civilização 
grega ela era vidência e êxtase. O passado revela-
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do desse modo não é o antecedente do presente, 
é a sua fonte. Do estudo de Vernant sentimos a 
impossibilidade de separar a memória do conse-
lho e da profecia.95

dAs BiOgRAfiAs às PROfeCiAs
O biógrafo, assim como um escritor, interpreta acontecimentos, dire-
ciona um determinado foco, depois escolhe  as palavras que ajudam 
a reconstituir algo próximo sobre aquele personagem. Esse traba-
lhar as palavras não implica infinita liberdade de criar elementos e 
situações que jamais aconteceram, mas sim elaborar uma narrativa 
literária para ela. Isso quer dizer que, a partir do relato e das pes-
quisas envolvidas, o biógrafo, assim com um repórter, busca uma 
narrativa atraente por meio de técnicas como reconstrução de cenas, 
descrições de cenários e personagens, figuras de linguagem, diálo-
gos, flashbacks, digressões e o que mais for válido para contar aquela 
história com a escolha de um roteiro ideal e uma linguagem que dia-
logue com sua personalidade e história. 

Portanto, se me perguntam qual é a fonte desses meus escritos, 
venho escolhendo algo como um encontro entre as experiências vi-
vidas pelo outro, personagem principal da biografia, com a subjeti-
vidade da escrita. São as minhas palavras retratando uma vida que 
não é a minha. Uma vida que, na verdade, não é de ninguém. Pois, 
assim como não há donos da verdade, somos apenas protagonistas 
de nossas histórias, e não proprietários.

Vale nos situarmos melhor nessa questão da propriedade, e para 
isso trago como exemplo o nono episódio da primeira temporada da 
95 BOSI, Ecléa. Memória e sociedade: lembranças de velhos. Editora Universidade de São Paulo: São 
Paulo, 1987, p. 48.
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série The Crown, que trata de eventos marcantes na trajetória de vida 
e do reinado da Rainha Elizabeth. Esse episódio traz um evento que 
marcou a vida de Winston Churchill, que, ao fazer oitenta anos, foi 
presenteado com uma pintura de Graham Sutherland. No episódio, 
os diálogos entre o estadista inglês e o artista plástico causam de riso 
a encantamento, pois refletem muito a relação que se estabelece entre 
biógrafos e biografados (afinal, os biógrafos não seriam também um 
tipo de retratista?). Os encontros começam na desconfiança do retra-
tado e terminam numa humana relação confidencial. Mas o que nos 
interessa aqui é o resultado da obra. Churchill precisa aguardar até 
a apresentação pública do presente, no parlamento inglês, para con-
ferir o resultado. A pintura, que capturou seu espírito controlador e 
gesto de poder, a despeito da idade avançada, jogou aos observadores 
a figura humana daquele que já se tornara um mito da história políti-
ca inglesa. A obra desagradou tanto o estadista quanto a sua família, 
a ponto de, após a morte dele, a viúva Clementine Churchill tratar 
de dar fim ao quadro, na calada da noite, mandando sua secretária 
queimá-lo num lugar distante, sem o risco de o ato ser percebido por 
alguém.96  

É nesse encontro entre o humano e o mítico que a ilusão românti-
ca em torno desse trabalho de contador de histórias de pessoas reais 
pode esbarrar  com seu primeiro entrave. Isso porque se deparar com 
a história que até então se carregava na memória e nos relatos orais, 
agora revertida em palavras escritas, traz um estranhamento inerente 

96 A história da destruição da obra foi revelada décadas após o ocorrido, e veio a público na biografia de 
Clementine Churchill. A biógrafa Sonia Purnell encontrou fitas com depoimentos da secretária do casal, 
que foi designada a cumprir a tarefa. https://www.telegraph.co.uk/news/winston-churchill/11730850/
Secret-of-Winston-Churchills-unpopular-Sutherland-portrait-revealed.html (acessado em 26/06/2018).
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a esse deslocamento de planos imateriais para o da linguagem – um 
plano do simbólico.97 Termos como “realidade” e “verdade” tornam-
se conceitos problemáticos diante da subjetividade da arte, mesmo 
que não haja invenções de fatos ou calúnias. Trazendo contrapontos 
entre o simples “informar” com o “narrar”, Ecléa Bosi diz que o pri-
meiro é algo desmemoriado, do qual se lê hoje e se esquece amanhã, 
tal qual a efemeridade das notícias de um jornal. Já a narração “é a 
forma artesanal de comunicação. Ela não visa transmitir o ‘em si’ do 
acontecido, ela o tece até atingir uma forma boa. Investe sobre o ob-
jeto e o transforma.”98 

Somos chamados por alguém que sente um genuíno desejo de 
contar sua história, ou de ter a história familiar registrada para as ge-
rações seguintes.99 O desejo, portanto, ainda muito presente na Idade 
Heroica pontuada por Dosse. Ao mesmo tempo, já reside um contra-
ponto de lucidez, própria da Idade Hermenêutica, em que, segundo o 
historiador francês, ainda vivemos. É por essa noção que o cliente nos 
propõe algo como “Eu não quero que fique só nos elogios e nas con-
quistas...”, convidando-nos a contar suas dificuldades, seus momentos 
de medo e incerteza. Acolhem com boas-vindas a ideia de entrevistar-
mos outras pessoas, para que diferentes ângulos sejam colhidos sobre 
si e determinados acontecimentos. Retomando de maneira instintiva 

97  Sobre isso, em especial sobre histórias de vida, o livro Jornalismo literário: teoria e análise, de 
Rogério Borges, publicado em 2013 pela Editora Insular, é um estudo recente sobre a porosidade das 
narrativas da realidade.
98 BOSI, 1987, p. 46
99 Ao longo deste ensaio, em alguns momentos uso a primeira pessoa do plural não por uma 
formalidade acadêmica. Este “nós” se refere ao meu trabalho em sociedade com Regina Rapacci, 
com quem desenvolvo o trabalho da Editora Biografias & Profecias, especializada em contar histórias 
familiares e empresariais. Para conhecer melhor, www.biografiaseprofecias.com.br 
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o caráter inicial dos textos biográficos, da Idade Heroica, querem que 
as gerações atuais e futuras saibam sobre as histórias de agruras que 
precederam o momento de conforto ou bonança que o presente lhes 
oferece. Querem inspirar e profetizar novas histórias.100

teCeR A jORnAdA BiOgRáfiCA
A partir disso, a criação de uma narrativa passa a ser dirigida muito 
pelos passos de um trabalho de reportagem, no qual se colhem, além 
dos depoimentos, as observações sobre as pessoas, seus gestos, os 
cenários das histórias, os objetos biográficos. Observamos as pala-
vras, as reflexões, os silêncios. Tudo é história. Mesmo sabendo ser 
impossível passar sentimentos e imagens fiéis às palavras impressas, 
compartilhamos da intenção de Eliane Brum, jornalista premiada e 
respeitada pela sua postura como uma contadora de histórias alheias. 
“Quando me tornei repórter, tentei fazer da minha escrita um espe-
lho amoroso no qual as pessoas cujas histórias eu contava pudessem 
se enxergar, descobrir-se habitantes das histórias do território das 
possibilidades e viver segundo seus próprios mistérios. Ser contado-
ra de histórias reais é colher a vida para transformá-la em narrativa 
da vida. É só como história contada que podemos existir.”101

É um olhar semelhante ao de Caco Barcellos, repórter que se 
projetou especialmente por trazer determinados assuntos a partir 
do olhar humano e das experiências de pessoas reais. Quando 
100 Por essa mesma percepção das histórias das vidas “comuns” (e coloquemos muitas aspas 
neste termo), existem estudos sobre a aplicação das estruturas das narrativas míticas em narrativas 
da realidade, como as próprias biografias, os perfis jornalísticos e afins. No Brasil, se destacam os 
trabalhos de Edvaldo Pereira Lima (Páginas ampliadas. Manole: São Paulo, 2008) e Monica Martinez 
(A jornada do herói. Annablume: São Paulo, 2008).
101  BRUM, Eliane. Meus desacontecimentos. Porto Alegre: Arquipélago, 2017, p. 97.
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perguntado se ele se considera mais repórter do que jornalista, 
ele traz uma clara diferenciação, identificando-se com o papel do 
repórter que está perto do acontecimento, das pessoas que podem 
dedicar parte do tempo para passar seus conhecimentos, que pode 
ouvir as diversas vozes sobre determinado assunto e simplesmente 
transmiti-las para o público e para outros jornalistas.102 Estes, a partir 
de uma série de publicações de diferentes repórteres, devem escolher 
seus pontos de vista e emitir suas opiniões. Opinião é algo do qual 
o repórter se exime. Ao contrário de entender sobre um assunto, ele 
sai a campo simplesmente para tentar encontrar uma compreensão 
sobre as pessoas que o orbitam, assim com o trabalho de um escritor 
que lida com vidas reais e relata sobre suas experiências. Interessan-
te que, na mesma entrevista, Barcellos se diz ingênuo, ou ao menos 
parece buscar esse constante papel enquanto conversa com seus en-
trevistados. Diz que tende a dar credibilidade a todos. Ouve o lado 
da história do maior número de entrevistados possíveis e as reporta 
para que o público tire suas conclusões.

Reportar é a definição que tantas vezes tenho atribuído ao meu 
trabalho em torno das narrativas biográficas. Reportamos sobre fa-
mílias e sobre empresas (muitas delas, familiares). Buscamos o passa-
do por intermédio de suas memórias (esse incerto elemento repleto 
de emoção, falhas e intenções), das fotos, das observações. Puxamos 
os fios certos, tentamos desfazer alguns nós. Apoiamos-nos em de-
talhes que colhemos ao longo da apuração. Dependemos de relatos 
e buscamos inclusive a autenticidade desses detalhes (como alguém 
estava vestido naquela festa, qual música tocava, como eram os aro-

102 Programa Conversa com Bial, em 25/05/2017.
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mas da infância, qual era a cor daquele tão desejado carro etc.). Ao 
final, depois de horas de conversas gravadas com dezenas de pessoas 
(com ou sem café passado e bolo), montamos o roteiro e vamos ao 
trabalhoso tecido narrativo, afinal, não se pode cair na ilusória ten-
tativa de acumular toda a informação possível. Como diz William 
Zinsser, escritor americano especialista em narrativas de não ficção, 
o perigo de se escrever histórias reais é sempre acharmos que ainda 
falta “aquela” última informação.103 Eis mais uma artimanha para a 
nossa lista de procrastinação dos escritores.

SOul-WRiteRS
Depois de semanas (ou meses) de trabalho, voltamos ao cliente com 
a primeira versão do texto. Ao contrário do retrato de Churchill, nos-
sos clientes validam o texto antes que vá ao encontro do leitor. De 
qualquer maneira, vivenciam a experiência de ler sobre si segundo 
as cores e pinceladas com as quais escolhemos escrever um retrato 
da sua vida. 

Apesar de nossa assinatura, colocamo-nos aqui como um encontro 
de versões. Algumas vezes, ao ver sua história escrita, o biografado se 
assusta com o peso que determinado episódio assume no papel. De 
acordo com seus argumentos, o fazemos compreender que seu cui-
dado é excessivo e que é importante que aquela passagem continue 
como está, para que a história seja valorizada pelo seu caráter hu-
mano. Ser humano é diferente de mostrar gratuitamente suas feridas. 
Não raro, muitas vezes seu maior valor está naquilo que as pessoas 
atribuem a um constrangimento. No mais, apoiamo-nos nessa ques-

103  ZINSSER, William. Como escrever bem. Três Estrelas: São Paulo, 2017, p. 78.
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tão de que as memórias, por sua própria natureza, trazem o essencial 
tom confessional. Esse ponderar ajuda a todos no trabalho de edição. 

Outras vezes vemos que o cliente tem razão em seu argumento. 
Um exemplo são os casos nos quais a publicação de determinadas 
histórias pode trazer consequências negativas para ele ou para outras 
pessoas envolvidas. É a questão ética que traz João Moreira Salles ao 
falar sobre os limites que envolvem o documentarista (e qualquer 
outro profissional que lida com vidas reais). 

É o fato de você ter uma responsabilidade em 
relação à pessoa que você filma ou sobre quem 
você escreve. Quando eu digo responsabilidade, 
não significa que você precise zelar ou proteger 
o teu personagem. Você só não pode traí-lo (...). 
Essa é a grande especificidade da não ficção, seja 
filmada ou escrita: você está retratando pessoas 
que possuem uma vida independente do filme 
ou do texto (...). Você precisa saber disso e não 
pode se amparar na inocência depois. O objeto 
que você criou tem consequências e você precisa 
ser responsável por isso. Se não quiser ter essa 
responsabilidade, faça ficção, que tem outros 
problemas, de natureza e complexidade diversas, 
mas esse problema não (...). A questão central 
e definidora do documentário é como usar a 
responsabilidade que nasce da relação realizador/
personagem.104

Dessa forma, diante da responsabilidade e do (re)encontro com 
o personagem e sua história, respondemos a mais uma pergunta 

104  ASSIS BRASIL, Giba; ESCOSTEGUY, Ana C.; VECCHI, Vitor. “O cineasta que aprendeu com 
o jornalismo.” In: Revista Norte, n.11, (out. e nov. 2009), p. 18-23, Porto Alegre.
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que acabam nos fazendo nesse ponto: “O trabalho de vocês é de 
ghost-writer?”

Apesar de compartilhar alguns pontos em comum, como o de ser-
mos chamados para contar uma história, e de validarmos informa-
ções e redação, ainda recebemos o crédito da autoria, cuja narrativa, 
na maioria das vezes, é feita em terceira pessoa. Também levamos ao 
texto informações que ultrapassam o único relato do protagonista. 
São várias as vezes em que ele se surpreende com episódios sobre os 
quais desconhecia ou sabia apenas parcialmente.

Dessa forma, Regina Rapacci cunhou um termo para esse traba-
lho, fugindo do peso que o termo ghost (fantasma) traz consigo. “So-
mos soul-writers”, ela definiu um dia. E assim ficou. Trata-se de um 
acordo que vai além da história e das palavras. Um encontro entre o 
escritor e o biografado. Mais do que qualquer conotação poética que 
um termo faça prevalecer sobre o outro, a cuidadosa ponderação en-
tre o biografado e o escritor garante que a história em si tenha alma, 
trazendo as multifaces do ser humano. Suas dúvidas, fraquezas, con-
quistas, suas qualidades. É isso que vai tirar a comum limitação ou 
fraquezas que as biografias encomendadas podem assumir em ter-
mos humanos, dando espaço ao retrado de uma vida da maneira 
mais autêntica quanto possível for. 

Por fim, ao contar as suas histórias, os entrevistados também as 
reelaboram, de modo que não é raro que nos perguntem, ainda du-
rante a fase das entrevistas, se somos psicólogos. Mesmo felizes dian-
te de algum insight psicanalítico que o momento pode ter trazido, 
relembramos que não. Esse papel não nos cabe. Mas reconhecemos 
que o processo de rememoração é terapêutico, mesmo que involun-
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tário. Constatamos também que o reencontro do protagonista com 
sua memória vertida em palavras tem outro peso – uma carga muito 
mais forte que o relato oral.

Ao final, com o livro pronto, estamos diante de um resultado cujo 
processo se deu muito mais intensamente do que parece. Assim como 
qualquer outro trabalho de criação.
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a escrita coMo UM soNHo
 GiseLa roDriGUeZ

uando se fala em sonho, quase sempre queremos nos referir 
ao conjunto de imagens e sensações que surge em nossa mente 

enquanto dormimos. Por outro lado, a palavra pode nos remeter ao 
mito de Morfeu,105 ou então, às considerações de Jung sobre o incons-
ciente,106 e ainda, a outras situações oníricas ou mesmo a estados alte-
rados da consciência. Porém, sonho também possui a significância de 
um estado de espírito utópico, típico de um “sonhador”, e com o qual 
nós, artistas, somos muitas vezes identificados. De qualquer maneira, 
sempre que pensamos ou falamos em sonhos, transportamo-nos para 
uma outra realidade, diferente desta a que estamos acostumados em 
nosso cotidiano. O sonho como um impulso criativo, que nos incita a 
segui-lo até que ele possa se realizar, é o que nos interessa por ora. 

105 Morfeu é a divindade do sono e dos sonhos na mitologia grega que tem a habilidade de assumir 
diversas formas humanas e aparecer em nossos sonhos enquanto dormimos.
106 Vejamos brevemente um aspecto da teoria de Carl Gustav Jung sobre o inconsciente: “(...) Parecerá 
estranho que o inconsciente disponha o seu material de modo tão diverso dos esquemas aparentemente 
disciplinados que imprimimos aos nossos pensamentos, quando acordados. No entanto, quem quer 
que se detenha na recordação de um sonho perceberá este contraste, contraste este que é uma das 
principais razões para que os sonhos sejam de tão difícil compreensão para os leigos. Como não fazem 
sentido em termos da nossa experiência diurna normal, há uma tendência ou para ignorá-los ou para 
nos confessarmos desorientados e confundidos.” JUNG, Carl. O homem e seus símbolos (chegando ao 
inconsciente). Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1964, p. 39.

Q
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Pensemos nesse desejo de deixar a imaginação fluir, de permitir-
se alcançar percepções além de nossas rotinas, mas com o intuito de 
produzir algo concreto ligado à arte. A isso podemos chamar de ca-
pacidade criativa. A arte acontece muitas vezes dessa forma, através 
de ilusões que inicialmente parecem não fazer nenhum sentido, até 
que o artista conceba e efetive essa “ilusão”. Assim se passa, em situa-
ções diversas, com o ato de escrever; nossos anseios por uma “escrita 
ideal” pode parecer em muitos casos um sonho. 

O CAminhO sOLitáRiO
Nosso sonho por uma escrita ideal nada mais é do que o exercício de 
atingir nossos propósitos pessoais sobre o pensar e o fazer na narra-
tiva. Parece, muitas vezes, que somos movidos por uma necessidade 
visceral que nos impulsiona à realização de algum projeto de criação. 
Essa busca, que nos remete à uma vontade de superação, podemos 
identificá-la como inerente ao intento criativo. Uma obra ficcional 
requer muita dedicação, pois ela almeja trazer para o leitor uma con-
cepção particular, que reúne além da linguagem escolhida/inventada, 
um relato que oferece reflexão sobre situações tanto morais quanto 
sociais. Quando nos referimos ao ato de superação, estamos tratan-
do de dois focos importantes: o superar-se a si mesmo e o superar a 
realidade. Nesses casos, o desejo do escritor é “extrair de si próprio” 
uma ideia de linguagem, diferenciada da prática habitual na qual ela 
é utilizada. Um texto que pretende criar uma fantasia apresenta esse 
teor de entrega por parte de quem se dedica a fazê-lo. 

 Em Cartas a um jovem poeta, Rainer Maria Rilke faz um rela-
to formidável sobre essa condição de dedicação relacionada à arte. 
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Nesses escritos, Rilke auxilia um jovem que anseia, por seu turno, 
também se tornar um poeta.

Uma obra de arte é boa quando nasceu por ne-
cessidade. Neste caráter de origem está o seu 
critério, – o único existente. Também, meu pre-
zado senhor, não lhe posso dar outro conselho 
fora deste: entrar em si e examinar as profundi-
dades de onde jorra a sua vida; na fonte desta é 
que encontrará a resposta à questão de saber se 
deve criar. Aceite-a tal como se lhe apresentar à 
primeira vista sem procurar interpretá-la. Talvez 
venha a significar que o senhor é chamado a ser 
um artista. Neste caso aceite o destino e carre-
gue-o com seu peso e sua grandeza, sem nunca 
se preocupar com recompensa que possa vir de 
fora. O criador, com efeito, deve ser um mundo 
para si mesmo e encontrar tudo em si, e nessa 
natureza a que se aliou.107  

Por outro lado, essa urgência relacionada à criação pode também 
ser identificada como um movimento de encontrar-se (ou reencon-
trar-se) consigo mesmo e transformar esse “olhar intimista” em litera-
tura. Ainda que se discorde dessa visão, sabemos que o ato de escrever 
é por si só uma ação particular e, como tal, requer uma viagem para 
dentro de si. Rilke aponta para esse empenho em experimentar o iso-
lamento, e podemos notar no seu discurso como lhe é fundamental 
essa circunstância quase heroica de afastamento do mundo externo.

O senhor está olhando para fora, e é justamente 
o que menos deveria fazer neste momento. Nin-

107 RILKE, Rainer Maria. Cartas a um jovem poeta. Rio de Janeiro: Globo, 1986, p. 24 e 25.
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guém o pode aconselhar ou ajudar – ninguém. 
Não há senão um caminho. Procure entrar em si 
mesmo. Investigue o motivo que o manda escre-
ver; 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 tran-
quila de sua noite: “Sou mesmo forçado a escre-
ver?” Escave dentro de si uma resposta profunda. 
Se for afirmativa, se puder contestar àquela per-
gunta severa com um forte e simples “sou”, então 
construa a sua vida de acordo com esta necessi-
dade. Sua vida, até em sua hora mais indiferente e 
anódina, deverá tornar-se o sinal e o testemunho 
de tal pressão. Aproxima-se então da natureza. 
Depois procure, como se fosse o primeiro ho-
mem, dizer o que vê, vive, ama e perde.108  

Claro que nesse caminho percorrido, no qual enveredamos em 
busca de determinadas metas pessoais no tocante ao exercício da es-
crita, além do desafio e do prazer, existe o desgaste e a frustração 
muitas vezes. São situações que coexistem e, podemos dizer, se com-
pletam de certa forma, pois em vários casos a frustração nos leva a 
um outro tipo de compreensão da obra, outra via de análise. Essa dis-
posição de enfrentar constantemente os desafios da escrita é o nosso 
caminho solitário, que ora nos eleva às alturas, ora nos deixa como se 
estivéssemos submersos no mundo de Hades.109  

108 RILKE, Rainer Maria. Op. Cit., p. 22-23.
109 Hades é o nome do deus do Mundo dos Mortos na mitologia grega. Utilizamos Hades, nesse 
caso aqui apontado, por causa da referência que se faz na mitologia a esse deus reinar em um mundo 
subterrâneo. Reportamo-nos ao mito metaforicamente, pois seu reino existe sob o efeito das sombras 
(o que poderia ser identificado com a falta de ilusão/ideias e o medo de nunca poder sair desse obscuro 
lugar).
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Rilke, ao examinar a entrega necessária ao ato de escrever, afirma 
a importância de preparar-se para essa condição, que inclui o im-
prescindível aprendizado da solidão. 

Não se deve deixar enganar em sua solidão, por 
existir algo em si que deseja sair dela. Justamente 
tal desejo, se dele se servir tranquila e sossegada-
mente como de um instrumento, há de ajudá-lo a 
estender a sua solidão sobre um vasto território. 
Os homens, com o auxílio das convenções, resol-
veram tudo facilmente e pelo lado mais fácil da 
facilidade; mas é claro que nós devemos agarrar-
nos ao difícil. Tudo o que é vivo se agarra a ele, 
tudo na natureza cresce e se defende segundo a 
sua maneira de ser; e faz-se coisa própria nascida 
de si mesma e procura sê-lo a qualquer preço e 
contra qualquer resistência. Sabemos pouca coi-
sa, mas que temos de nos agarrar ao difícil é uma 
certeza que não nos abandonará. É bom estar só, 
porque a solidão é difícil. O fato de uma coisa ser 
difícil deve ser um motivo a mais para que seja 
feita.110

Pensamos na literatura, assim como nas manifestações de arte 
em geral, como algo subjetivo, no qual as significações intrínsecas às 
obras realizadas pertencem ao universo da expressão individual, e, 
por outro lado, da opinião (também individual) de quem as vê, lê e 
observa. Sendo assim, as palavras que se transformam em narrativas 
possuem uma espécie de poder encantatório, envolvendo ambos, es-
critores e leitores. E quando nos referimos ao ato de escrever, preten-
demos abordar a escrita criativa especificamente, esse espaço livre de 

110 RILKE, Rainer Maria. Op. Cit., p. 55.
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ficção e sonho, onde as palavras dizem muito sobre quem as escreve. 
Nesse sentido, uma obra literária traz em seu cerne o que podemos 
chamar de “influências de quem a produz” e no qual constatamos, 
além da técnica usada em cada caso e do conhecimento para isso, as 
peculiaridades daquele ser humano. 

Tudo está em levar a termo e, depois, dar à luz. 
Deixar amadurecer inteiramente, no âmago de 
si, nas trevas do indizível e do inconsciente, do 
inacessível a seu próprio intelecto, cada impres-
são e cada germe de sentimento e aguardar com 
profunda humildade e paciência a hora do parto 
de uma nova claridade: só isto é viver artistica-
mente na compreensão e na criação.111

O iníCiO dA jORnAdA dO heRÓi éPiCO
O início da literatura narrativa ocidental é quase sempre definido 
por dois poemas épicos, a Ilíada112 e a Odisseia,113 de Homero. Não 

111  RILKE, Rainer Maria. Op. Cit., p. 32.
112 “A Ilíada é a epopeia da conquista de Ílio, nome com que, na mais remota antiguidade, era 
designada a cidade de Troia. Tanto a Ilíada como a Odisseia constam de vinte e quatro livros ou 
cantos. Essa divisão, conquanto não primitiva, talvez seja anterior aos gramáticos alexandrinos a que 
se costuma atribuir”. MAGNE, Augusto Pe. Prefácio de Ilíada. São Paulo: W. M.. Jackson inc., 1964, 
p. VIII, gramática original mantida.
113 “A Odisseia canta as aventuras de Odysseus (Ulisses), posteriores à guerra e Troia.(...) Em 
substância, a Odisseia é divisível em três blocos, um dedicado à viagem de Telêmaco a Pilos e Esparta, 
outro, às narrações no palácio de Alcino e o último, à vingança de Ulisses. Sua análise crítica suscita 
numerosos problemas, a começar pela autoria. A ‘questão homérica’ acha-se longe de estar resolvida. 
Para a corrente dos “analistas”, tanto Ilíada como Odisseia são resultados de poemas iniciais, sobre 
os quais se foram estratificando outros; “Homero” seria o autor do poema primitivo. Ou viria no meio 
do desenvolvimento, segundo a tese de Wilamowitz; nessa hipótese, teria remodelado a obra de poetas 
anteriores, em Quios, no século VIII a.C, sendo sua obra, por seu turno, acrescentada por poetas 
subsequentes. Para os “unitários”, os poemas como hoje lemos são em substância obra de Homero, 
embora possa o poeta ter trabalhado sobre bases anteriores e tenha havido interpolações, depois dele.” 
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existem registros precisos a respeito da biografia desse autor, porém, 
sempre que lemos algo sobre ele, quer em pesquisas sérias e eruditas, 
quer em resumos biográficos em revistas e sites, verificamos certas 
constâncias em relação às características que corresponderiam a esse 
poeta. Homero é representado muitas vezes como um músico (bardo 
ou trovador), outras como um cego, ou, ainda, como um ser errante 
e humilde. Em outras palavras, o precursor de uma escrita narrati-
va, está sempre vinculado àquele protótipo de artista retratado como 
alguém “diferente”, à margem da sociedade, e de poucos pertences. 

A pessoa de Homero está para sempre imersa 
nas trevas impenetráveis da lenda. Ignoramos 
quando viveu; não sabemos que terra privilegia-
da lhe ouviu os primeiros vagidos. Apenas nos 
conta que várias cidades da Iónia – e outras ain-
da – disputavam entre si honra tão subida. Uma 
tradição mais persistente e quiçá menos remo-
ta da verdade o dava como natural de Esmirna, 
onde teria nascido por volta do século IX ou 
VIII antes de Cristo; dizia mais que, embora na-
tural de Esmirna, exercera a maior parte de sua 
atividade na ilha próxima de Quios, onde, efeti-
vamente, em tempos históricos, lhe era prestado 
culto, e que mantinha uma escola de rapsodos 
chamados Homéridas, ou seja, “descendentes de 
Homero”. Venerandas tradições representavam-
no como um velho cantor, pobre e cego que, 
peregrinando de terra em terra, recompensava 
a quem o agasalhava com a declamação dos seus 
poemas. Mas esse quadro é pura fantasia a que 
não corresponde personalidade individual. É 
apenas a figura idealizada dos rapsodos peram-

RAMOS, Péricles Eugênio da Silva. Apresentação (orelha de livro) da Odisseia, de Homero. São 
Paulo: Clássicos Garner, 1960. 
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bulantes, de que Homero era tido como protó-
tipo.114

Histórias são contadas “aos quatro ventos” durante séculos sobre 
esse narrador que trouxe o espírito da epopeia para a civilização oci-
dental. Embora a autoria de Ilíada e Odisseia seja muitas vezes co-
locada à prova, e mesmo que porventura tenham sido criadas por 
outro alguém que não Homero (ou uma coletividade), ainda assim, 
o estigma desse criador é imbuído desses significantes: menestrel, 
andarilho, cego, contador de histórias na corte. Independentemente 
da verossimilhança dos casos apontados sobre a origem de Homero, 
sabemos que os poetas são, no decorrer da história da humanidade, 
relacionados a estas figuras: andarilho ou estrangeiro, trovador e so-
nhador; e que, de certa maneira, carrega consigo, conhecimento e 
sabedoria. Já a condição de cego, ligada à sabedoria e premonição, é 
encontrada em expressões culturais da Grécia clássica.115 Ainda gos-
taríamos de criar a possibilidade de relacionar a figura do poeta ao 
arquétipo do Louco das cartas de tarô, por causa de sua denominação 
de andarilho (e por vezes, “vagabundo”), desconectado do mundo 
real, em busca de metáforas para representar o que o cerca.

O Louco é um andarilho, enérgico, ubíquo e 
imortal. É o mais poderoso de todos os Trunfos 
de Tarô. Como não tem número fixo, está livre 
para viajar à vontade, perturbando, não raro, 
a ordem estabelecida com as suas travessuras. 
Como vimos, o seu vigor o impulsionou através 

114  MAGNE, Augusto Pe. Op. cit., p. V.
115 Encontramos a condição de cegueira na cultura grega antiga, relacionada ao mito de Tirésias, o 
profeta sábio, o qual aparece na maior parte das lendas do ciclo tebano, como nas tragédias Édipo Rei 
e Antígona, de Sófocles, ou ainda, na Odisseia, de Homero.
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dos séculos, e ele sobrevive em nossas modernas 
cartas de jogar como o Coringa. Aqui ainda se 
diverte confundindo o Estabelecimento.116

E, embora em alguns casos, digam também que Homero morreu 
velho e reconhecido por  sua obra, e que poderia no fim de sua vida 
estar recitando seus poemas diante de seu público fiel vindo de toda a 
Grécia, o arquétipo homérico é sempre o de um poeta que abdica das 
coisas mundanas para se dedicar à sua escrita. Todavia, dizendo isso 
ou aquilo, o fato é que, mesmo antes do início do pensamento filo-
sófico grego, veio a escrita narrativa, em versos. A existência de uma 
narrativa escrita que imortalize uma personagem pode ser considera-
da como a jornada de um herói. E é assim que os versos de Homero 
constituem os primeiros pensamentos dos gregos  diante do mistério 
de um mundo complexo, dinâmico, belo e assustador. 

CAminhOs que se CRuzAm...
O poder da palavra avança com a mesma força que o poder imagina-
tivo. Cada palavra acrescentada a um pensamento é uma busca por 
materializar algo a partir de um ideal pessoal, em relação à arte da es-
crita. A literatura aborda a nossa realidade ordinária e a transcende. 
Palavras que são como sombras por trás da rotina. A literatura é tam-
bém a técnica de uma produção narrativa sobre histórias que falam 
de sentimentos e atitudes humanas perante a vida, e assim nos leva 
a refletir sobre nós próprios e o mundo que nos rodeia. É por meio 
da invenção de histórias que nos imortalizamos; porque, ao criarmos 
uma ficção sobre um ser humano, criamos mitos. Somos nada mais 

116 NICHOLS, Sallie. Jung e o tarô. São Paulo: Cultrix, 1997, p. 39.
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que carne e ossos, seres em mutações efêmeras até que ao pó retor-
nemos. Mas as histórias que inventamos, nossos heróis, nos levam a 
dialogar, de certa maneira, com alguma possibilidade de perpetuar-
nos. E é através do leitor que essa “eternidade” no âmbito das ideias e 
da memória acontece.

Pois o que é um livro em si mesmo? Um livro 
é um objeto físico num mundo de objetos físi-
cos. É um conjunto de símbolos mortos. E então 
aparece o leitor certo; e as palavras – ou antes, a 
poesia por trás das palavras, pois as próprias pa-
lavras são meros símbolos – saltam para a vida, e 
temos uma ressurreição da palavra.117 

 Aqui, uma outra jornada se inicia.                                           
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variaÇÕes sobre o MaraviLHoso cotiDiaNo: 
a escrita criativa coMo ForMa De
DisciPLiNar a reaLiDaDe
  GUstavo MeLo cZeKster

história é simples e começa igual a muitas outras: um homem 
pegou a sua bicicleta e se dirigiu para o trabalho. Poderia ter 

acabado assim, se não fosse a confluência improvável desse fato cor-
riqueiro com um caminhão carregando colchões e uma câmera de 
vigilância. Afinal, ao passar por um posto de gasolina, pedalando 
tranquilamente a sua bicicleta, o homem foi atropelado por trás pelo 
caminhão desgovernado que trafegava em alta velocidade. 

Contudo, uma sucessão de eventos maravilhosos aconteceu em 
um átimo de segundo. Para começar, o caminhão carregava col-
chões, e não pedras, combustíveis ou outros materiais; na carroce-
ria, um dos colchões estava um pouco solto e, quando o caminhão 
abalroou o ciclista, ele se soltou, deslizando em direção à rua; em 
outro acontecimento singular, tão rápido estava o caminhão quando 
atingiu o ciclista que ele não caiu para a frente, mas ficou parado no 
ar por um breve – e quase incontável – espaço de tempo, enquan-
to a sua bicicleta era jogada longe; quando o ciclista ia, enfim, cair 
no chão e se machucar, talvez até com gravidade, antes da queda 

a
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intrometeu-se o colchão solto, e, dessa maneira, o homem caiu con-
fortavelmente sobre o colchão transportado pelo caminhão que o 
atropelou.

Se qualquer pessoa nos contasse tal fato, possivelmente pensaría-
mos que estava mentindo, e não seria errado imaginar isso, pois a 
série arbitrária de coincidências só se justificaria se aparecesse em 
um filme ou em outra espécie de suspensão da realidade. No entanto, 
surge nesse momento um detalhe decisivo: o acontecimento foi todo 
filmado pela câmera de vigilância do posto de gasolina, que estava 
ali para coibir roubos e acabou se transformando na testemunha in-
voluntária e imparcial do maravilhoso. Com o título “Ciclista é atro-
pelado e cai em cima de um colchão”, o vídeo foi parar no Youtube118 
e virou manchete no telejornal Hoje, exibido no dia 19 de março de 
2014.119 Foi assim que tomei conhecimento da história.

Em 1947, o autor francês Raymond Queneau lançou em Paris, 
pela editora Gallimard, o livro Exercises de Style, que, no Brasil, saiu 
pela editora Imago com o título Exercícios de estilo.120 Nesse livro, 
Queneau se detém em um acontecimento a princípio banal: o narra-
dor relata uma discussão entre dois homens no ônibus e, em seguida, 
afirma que, algum tempo depois, viu um dos envolvidos na alterca-
ção em uma parte afastada da cidade conversando com outra pessoa 
sobre possíveis alterações no seu sobretudo. No entanto, o escritor 
francês conta essa mesma história de noventa e nove maneiras dife-
rentes, mostrando que tudo depende não do fato, mas da forma com 

118  O vídeo está neste link: https://www.youtube.com/watch?v=ovSUWXbD5fY
119  A notícia no telejornal Hoje está neste link: https://globoplay.globo.com/v/3224131/
120 QUENEAU, Raymond. Exercícios de estilo. Tradução de Luiz Rezende. Rio de Janeiro: Imago, 
1995.
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que ele é contado, do estilo que o autor adota e dos diferentes pon-
tos de vista que podem ser enfocados. Ou seja, a forma com que se 
conta um fato e o objetivo com que ele é passado adiante são mais 
importantes do que o fato em si.

Pode parecer uma constatação simplista, mas não é. Nos últi-
mos tempos, observa-se o crescimento de fake news e de táticas que 
lembram os serviços de desinformação adotados nos períodos de 
guerra. As mentiras são espalhadas com tanta habilidade e tantas 
provas que acabam por convencer os mais distraídos ou menos 
desconfiados, os quais servem de inocentes úteis nessa guerra pela 
verdade ao disseminar, sem querer, as inverdades. Para combater 
isso, os conselhos fornecidos são olhar o local de origem da infor-
mação – deve possuir credibilidade – ou checar com alguma fonte 
confiável de notícias. Mas, e se a fonte original estiver contaminada 
igualmente pela inverdade e pelas fake news? Nesse caso, em vez de 
afastar a mentira, ela acabaria sendo confirmada por uma “fonte 
confiável”. Não podemos esquecer  essas fontes  são formadas por 
seres humanos, que também possuem seus objetivos.

Ninguém ainda se deteve na grande verdade: não interessa se 
veiculada em um canal de televisão, ou em um documentário, ou 
em um vídeo, ou em uma reportagem de jornal; na sua origem, 
tanto as notícias verdadeiras quanto as falsas possuem um texto 
que lhes dá sustentáculo e guarida, e um leitor atento pode captar 
aí as suas inverossimilhanças, absurdos ou ilogicidades. Lembra-
mos Foucault quando ele afirma que todo texto tem uma carga de 
poder, um desejo de transmitir determinada informação e, para 
chegar a esse ponto, ele precisa ignorar outras possibilidades in-
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formativas e se concentrar no seu objetivo inicial, ou seja, todo 
texto possui uma força própria de convencimento.121 

Não existe fonte confiável de informação que possamos ado-
tar com confiança absoluta (por mais que algumas se jactem de 
possuir tal característica, e estas são, em geral, as mais corrom-
pidas pela falsidade), a não ser o bom senso e a observação. Um 
texto pende naturalmente para o bom senso; a própria constru-
ção de um argumento depende de início, meio e fim (como uma 
oração), além de estar ligado à verossimilhança interna. Assim 
como qualquer bom texto precisa ser escrito mais com eficácia 
do que com economia descritiva, a informação também obedece 
às mesmas regras. Um fato verdadeiro pode ser destruído por 
uma narrativa deficiente que tente contá-lo de maneira inepta; 
ao contrário, um fato falso chama atenção pelo excesso de provas 
com que tenta mostrar a sua “veracidade”, destacando-se mais 
pelo acúmulo incessante do que pela serenidade na transmissão 
do que se pretende narrar.

Na sua obra A espécie fabuladora (2010), a teórica canadense 
Nancy Huston vai ainda mais longe: para ela, o ser humano não 
passa de uma ficção transformada em carne.122 Somos constituí-
dos por ficções que vão desde o nome – atribuído por nossos 
pais por causa dos mais diferentes motivos, mas que assumimos 
como algo de nossa personalidade – até o cenário em que pas-
saremos nossa vida (a cidade em que moraremos), os demais 

121 FOUCAULT, Michel. A ordem do discurso. 19ª ed. Tradução de Laura Fraga de Almeida 
Sampaio. São Paulo: Loyola, 2009.
122  HUSTON, Nancy. A espécie fabuladora. Tradução de Ilana Heineberg. Porto Alegre: 
L&PM, 2010.
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personagens (pessoas) com quem escolheremos interagir e mesmo 
a nossa morte se transformará em uma ficção familiar. Estamos sen-
tenciados a oscilar em torno de uma eterna ficcionalidade, e isso ex-
plica o motivo de buscarmos sentido em religiões (outra forma de 
ficção), em relacionamentos (o desejo de construir uma história em 
conjunto) ou em filosofias de vida. Descontados eventuais exageros 
dessa ideia, que resvala para o campo da metafísica e da filosofia, po-
demos pensar que, se estamos cercados por ficções e interagimos de 
forma constante com elas, a maneira com que tal ficção é urdida tem 
muita importância, inclusive para detectar discrepâncias e oscilações 
na sua verossimilhança. “Quem conta um conto aumenta um ponto”, 
mas, se o ponto for acrescentado de forma impensada, o conto intei-
ro acabará por ruir.

Por isso, a Escrita Criativa possui uma função mais importante 
do que se imagina, pois, ao contrário do que o senso comum pen-
sa, ela pode ser usada não só para criar textos, mas igualmente para 
desconstruí-los. Ela não ensina somente a escrever textos melhores 
e mais eficazes, mas faz uma reflexão sobre a transmissão de forma 
efetiva da história pretendida, além de mostrar maneiras de detec-
tar mentiras e inverossimilhanças nos textos alheios. De tão acos-
tumado com os mecanismos internos de um texto, o estudioso da 
Escrita Criativa também consegue detectar as fraturas narrativas e 
as lacunas de verossimilhança nos demais textos que trafegam pelo 
mundo. Mais do que tudo, porém, consegue distinguir o texto da 
intenção que norteia o responsável por ele, identificando o que existe 
de narrativa e o quanto existe de tentativa de passar uma ideia sub
-reptícia para o leitor. A Escrita Criativa não se limita a escrever tex-
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tos melhores do ponto de vista estético ou comercial, mas também os 
desmascara e revela os seus alicerces. Sem se concentrar na figura do 
autor – ainda que não se possa afastá-la por completo do texto –, um 
estudioso da Escrita Criativa tem a investigação dos mecanismos e 
das estratégias de construção de um texto como objetivo final.

Façamos, assim, uma breve suposição nos moldes da realizada por 
Raymond Queneau. A situação narrada no início deste texto é um 
dos momentos em que a irrealidade invadiu o cotidiano e subverteu 
todas as regras do que esperávamos acontecer, afinal, entre as muitas 
pessoas atropeladas diariamente por todo o mundo, quase nenhuma 
possui a sorte de ser atingida por um caminhão transportando col-
chões e cair com segurança sobre um deles. Nas mãos de uma pessoa 
com deficiências na capacidade de transmitir essa história, ela cairá 
no fosso das mentiras ou será transformada em fake news apesar de 
ser real: ninguém acreditará, e será necessário mostrar o vídeo para 
provar o fato, sendo importante ressalvar que mesmo vídeos podem 
ser editados e modificados.

Em primeiro lugar, vamos pensar no homem que vivenciou essa 
situação. Como ele contaria o maravilhoso, transformando-o em 
algo crível, irrefutável, verdadeiro? Ao contrário do que se pensa, 
atrairá mais desconfiança se usar hipérboles ou florear em dema-
siado os detalhes, pois o excesso narrativo transmite insegurança 
sobre a própria história. Pensando assim, talvez fosse melhor con-
tar de forma comedida, mas mesmo ela transformaria o insólito em 
um evento banal, desprovido de magia. Portanto, a melhor alterna-
tiva para o homem é se manter adstrito ao fato, mas sem esquecer 
leves e calculados arroubos, pois são nesses desníveis que a veraci-
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dade de um texto acaba sendo construída, nunca usando somente 
a verdade.

Ainda que seja paradoxal, é mais difícil contar a verdade do que 
uma mentira. O nosso cotidiano está repleto de maravilhas e de fatos 
inexplicáveis: existe uma frase (erroneamente atribuída a Borges, e 
esta é outra característica dos tempos atuais, as frases que alguém 
pretende conceder mais autoridade e atribui a um autor consagrado 
ou a uma celebridade midiática) que afirma, em tom de desabafo, 
“ah, se a realidade tivesse os pruridos da ficção...!” Inobstante ser uma 
frase sem autoria definida, ela possui a sua carga de verdade: uma 
ficção demanda muito mais mecanismos de controle do que a reali-
dade. Se um escritor colocar na sua obra que o personagem Fulano 
estava andando na rua e pensando na personagem Beltrano quando 
ela apareceu, um leitor atento consideraria como uma solução fácil, 
quiçá preguiçosa, encontrada pelo autor para fazer a narrativa seguir 
em frente. No entanto, se uma pessoa está andando na rua, pensa em 
outra que estaria em Paris e esta pessoa subitamente se materializa 
em uma esquina, nesse caso é “uma feliz coincidência”, em vez de 
uma improbabilidade estatística que se fez real.

Definido o tom desejado – afinal, o homem só pretende trans-
mitir uma situação real e impossível pelos padrões normais, situa-
ção esta que vivenciou –, é momento de se pensar no estilo. Várias 
possibilidades se abrem de maneira simultânea: a história pode virar 
qualquer tipo de texto, desde uma ode à intervenção divina até uma 
piada, e tudo depende da intenção do autor e da forma com que ele 
passará essa intenção para um texto. Mais do que a técnica, o impor-
tante nesse momento é pensar o texto não como uma história inerte 
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a ser passada para outra pessoa, mas como um organismo vivo e vo-
luntarioso que necessita de um direcionamento. Uma das mais belas 
metáforas desse movimento foi desenvolvida por Roland Barthes em 
O prazer do texto:123 existem narrativas que não se arqueiam, mas que 
estão à deriva. Ainda que o filósofo francês considere tal circunstân-
cia negativa, pois um texto à deriva é sem ânimo e não diz por qual 
motivo veio ao mundo, também existe algo de triunfal na forma com 
que uma boa narrativa, contada de maneira eficaz, faz o leitor perder 
o fôlego e acompanhá-la de forma quase febril, como se ela fosse um 
rio de fortes corredeiras que o estivesse arrastando.

Existe uma noção parcialmente consolidada de que a intenção do 
autor está subjacente ao texto, enrolando-se nele como uma sucuri, 
mas o estilo é também importante. Escolher como contar é mais de-
cisivo para a intenção do que aquilo que desejamos contar. No exem-
plo aqui usado, o homem poderia começar de maneira tradicional, 
narrando o seu despertar, o café da manhã, a bicicleta, o percurso 
até o trabalho antes de chegar ao evento em si. Um ouvinte ou leitor 
poderia se cansar com uma narrativa tão insossa (ou imaginar que 
fosse somente isso mesmo, um dia normal na vida de uma pessoa 
comum), mas, se ela for suficientemente vibrante e estiver bem dis-
posta, de um jeito dinâmico e seguindo de maneira natural rumo ao 
objetivo, pode transformar-se na moldura perfeita para contrastar a 
chatice do cotidiano quando rompida pelo fantástico, que surge de 
maneira apoteótica, arrebatadora, na forma de um caminhão carre-
gando colchões e perdendo o controle por um segundo decisivo.

123 BARTHES, Roland. O prazer do texto. 5ª ed. Tradução de J. Guinsburgl. São Paulo: Perspectiva, 
2010. 
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Por outro lado, se o homem for um grande contador de histórias 
– e eles estão espalhados pelo mundo, nos lugares mais insuspeitos 
–, pode refletir a respeito da narrativa e transformá-la no que dese-
jar. Para tanto, precisa manipular somente o tempo da história e o 
ponto de vista do narrador. Pode começar contando o fato em si e 
voltar para o que estava fazendo no início do dia; pode acelerar até 
os eventos e então narrar, de forma vertiginosa, o instante em que foi 
atropelado e não só sobreviveu, mas se salvou até de sair machucado 
graças ao aparecimento surreal de um colchão; pode se concentrar 
no acidente; pode alternar tragédia (“daí o caminhão me acertou em 
cheio! Morri, foi o que pensei na hora”) e comédia (“o colchão em 
que caí era muito confortável, tanto que decidi comprá-lo”) sem per-
der de vista o fato vivenciado; pode usar o narrador em primeira 
pessoa ou contar na terceira pessoa, usando a câmera do posto de 
gasolina como anteparo real para a narrativa ou alguma testemunha 
como ponto de vista. 

A maneira com que o texto se apresenta diante do leitor é decisiva 
para o sucesso da verossimilhança. Mais importante do que a realida-
de do fato é a maneira com que ele é cuidadosamente construído para 
o leitor até o momento em que se cria o efeito desejado. Assim como 
o autor pode fazer com que o leitor ria, se emocione, se assuste, sinta 
tensão ou medo, ele também pode usar o texto como um veículo para 
atingir metas mais filosóficas ou como uma maneira de refletir acerca 
do mundo. Nenhum texto é somente um texto; mesmo o mais despre-
tensioso possui uma intenção oculta, e é a dissonância entre a forma 
com que o autor a dispõe e a maneira através da qual o leitor a percebe 
que está no cerne dos grandes problemas com a leitura de um texto. 
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Tudo isso acontece por meio da maneira com que o texto é cons-
truído e, nesse sentido, tanto faz se ele é ficcional ou não ficcional, se 
visa ao entretenimento e ao prazer. O essencial é ter uma visão do ob-
jetivo do texto antes mesmo de ele começar. Edgar Allan Poe estava 
correto ao dizer, em “A Filosofia da Composição”, que o bom conto se 
constrói de trás para frente.124 Podemos adaptar essa noção para algo 
mais abrangente: a boa história é aquela que sabe exatamente qual 
efeito pretende gerar no seu leitor, e deve perseguir esse objetivo sem 
esmorecer e sem se desviar.

Portanto, voltando ao homem atropelado pelo caminhão carre-
gado de colchões, percebemos que a forma pela qual ele vai contar o 
fato vivenciado é mais importante do que o fato em si. Está em suas 
mãos a chance de arruinar a história ou de eternizá-la, sem esque-
cer que Schiller afirmou que, depois de dominarmos os mecanismos 
para contar uma história de maneira eficaz, é dever de qualquer autor 
buscar o sublime que se esconde no interior dela.125 Somente a Es-
crita Criativa é capaz de dar conta da realidade, mas não só quando 
a transforma em palavras, e sim no momento em que disciplina os 
fatos dentro da ordem mansa e tranquilizadora de uma narrativa, 
impedindo que ela escape do controle do seu autor e seja mal inter-
pretada ou, pior ainda, seja considerada uma mentira. 

124 POE, Edgar Allan. “A Filosofia da Composição.” In.: POE, Edgar Allan. Poemas e ensaios. 
Tradução Oscar Mendes e Milton Amado. 3ª ed. São Paulo: Globo, 1999, p. 101-114.
125 SCHILLER, Friedrich. Do sublime ao trágico. Tradução de Pedro Süssekind e Vladimir Vieira. 
Belo Horizonte: Autêntica, 2011.
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aLMa Na iMaGeM
 GUiLHerMe aZaMbUJa castro

m novembro de 2015, estava para terminar meu primeiro ano 
de doutorado em Escrita Criativa, e, no entanto, não havia es-

crito uma linha do romance que propusera à universidade, como 
tese. Estava sofrendo um bloqueio criativo terrível, o que, segundo 
alguns amigos, se justificava, já que eu recentemente terminara de es-
crever meu primeiro livro de contos, que viria a ser publicado no ano 
seguinte. Mas, por mais justificável que fosse o bloqueio, havia o fato 
de que, diante do “dever” de escrever, eu precisava encontrar meios, 
exercícios pelos quais encontrasse em mim mesmo o material para o 
segundo livro. Isso realmente aconteceu, e o livro está pronto. Neste 
ensaio, portanto, gostaria de mostrar o que pode ter sido o primeiro 
passo para o meu desbloqueio, ou seja, o exercício da poesia. 

Ocorreu na disciplina chamada Oficina de Criação II: Poesia, 
ministrada pelo professor Charles Kiefer. Escrevi, naquele período, 
quatro poemas e quatro haicais. A produção, depois, foi publicada na 
primeira edição da Revista Escriva, que está disponível na internet.126 
Aqui, por meio de breves notas, refletirei sobre os aspectos mais rele-
vantes na criação de cada um dos poemas.

 
Começo com o primeiro: 

126 http://www.revistaescriva.com/anteriores.html

e
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1. O pátio do meu avô

Meu avô lia nesse horário
Duas horas, sesteado
Um livro grosso, de mil páginas
Ou eram mais?, pensava eu
Eu e minha irmã

No sol do pátio, um pequeno que ele tinha
Meu avô lia com uma lupa
E entre uma e outra folha
De dor nos ossos se queixava
E da inflação e da azia

No pátio do meu avô 
Às vezes um vento encanava
Assobiando fazia estragos
Caíam as orelhas de macaco
Os butiás, os coquinhos
E as ceroulas, do arame
Um dia até rasgou um mapa 
Que ficava no quartinho
Mas era da União Soviética
Que já nem prestava mais

Lembro ainda de outras coisas 
Dos patos, da cacimba
Das uvas grandes, do gato Acácio
E de uma flor – branca
Num pote de margarina

O poema surgiu do exercício de criação a partir de palavras pre-
viamente escolhidas entre os colegas. Foram cinco palavras aleatórias 
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(estão grifadas no corpo do poema). Nesse primeiro exercício, foi o 
poder da palavra mesma, palavra alheia inclusive à tradição do meu 
vocabulário, que estimulou, dentro de mim, como numa sequência 
de partos, o surgimento de outras palavras possíveis de associação 
para, ao final, eu chegar à completude de uma determinada imagem 
e a uma determinada sensação. 

Em realidade, diante das palavras já postas, a princípio não che-
guei propriamente a uma imagem, mas ao desejo de uma . Era a ima-
gem do meu avô. De certa forma, esta já andava por perto, rondando. 
As cinco palavras aleatórias apenas contribuíram para que um gati-
lho fosse apertado. A imagem que pretendi pintar no poema surgiu 
como da sombra: meu avô sentado, lendo, e era o que ele fazia mais 
frequentemente, e o pátio ao redor, o gato de nome Acácio, os mapas 
da União Soviética, o vento encanado balançando e bagunçando as 
coisas, a simplicidade da casa onde ele morava e que no poema quis 
representar, ao fim, com a flor no pote de margarina. O que é rústico, 
belo, simples e também vulnerável, fugaz. 

A imagem pertence à infância, é vista por olhos de criança, e é 
essa subjetividade infantil que, a meu ver, investe a imagem externa 
das coisas em verdadeiras fontes de sensações. A voz que eu quis in-
ventar no poema, a voz do eu que fala, é a minha voz de hoje sendo 
por um breve momento de mágica de novo uma voz antiga, pois ela 
é, sobretudo, uma voz que lembra.    

Esse exercício de lembrar, então, associado ao fato de assumir que 
a imagem do meu avô em sua casa – com toda a carga de felicidade, 
tristeza e conflitos que ela suscita em mim – estava querendo sair 
para ser transposta de alguma forma em texto. E assim me deu von-



231

tade de seguir adiante e escrever mais sobre esse espaço que começou 
a pulular em minha memória: a casa dos meus avós maternos. 

Portanto, no segundo poema escrito para a disciplina, que teve 
como regra a necessidade de conter palavras inventadas, quis falar 
sobre a minha avó. E, portanto, leva o seu nome: 

2. Iracema

Iracema
Pequena sifilítica
Ficou cega de um olho
e saiu da escola antes do tempo

Mas a tabuada não esquece
Nem a do nove
Nem a do sete

Iracema
De um olho só, entardecido
Em mil novecentos e cinquenta e cinco
Dois homens a quiseram
Um bonito, outro feio 
E funcionário da prefeitura

Então um dia, o farol lá em cima
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diz que-pode-e-que-não-pode
à Iracema, alimbaixo:
os pés-de-areia
derramada
E na barriga
Marcus e Maria

(As palavras inventadas foram, ao fim, suprimidas do poema, por 
absoluta ineficiência minha.) 

Lembro-me de meu avô lendo, sentado numa poltrona já funda, 
ou debruçado sobre uma máquina de escrever Olivetti, verde e sal-
picada de corretivo branco, escrevendo na sala contígua à biblioteca, 
ou depois do almoço, tomando gim com água tônica na cozinha. Mas 
sei mais sobre a minha avó do que dele. De minha avó, sei o que mais 
lhe causou dor na vida, como a cegueira de um olho em razão da 
sífilis contraída na infância; a surdez de um ouvido causada por um 
acidente com uma agulha de tricô; e que, por ordem do pai, deixou 
o colégio a contragosto quando perdeu a vista, e então começou a ter 
aulas particulares em casa, mas como nunca teve diploma não pode 
continuar os estudos fora de Santa Vitória. 

Quando eu a visitava, mesmo no fim da sua vida, estava ela com 
mais de oitenta anos e o Mal de Alzheimer já havia sido diagnosti-
cado. Tomávamos café com leite na cozinha, e ela, esquecendo-se e 
num segundo lembrando-se de quem eu era, contava-me as mesmas 
histórias de que, desde criança, eu já sabia de cor. Depois de começar 
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com as histórias leves e cômicas, logo os dramas mais fortes, que en-
volviam necessariamente a sífilis, a cegueira e os estudos, eclodiam. 
Nos seus diários, que herdei há três anos (e que possuem menos en-
tradas que folhas em branco), esses temas permeiam quase todas as 
suas tentativas de exercer a escrita. 

Minha avó merece poema melhor do que esse, certamente. Em-
bora algo de irônico nele me agrade, ainda assim me parece insufi-
ciente, que precisa de continuação. No entanto, pode servir como 
faísca para outros poemas mais profundos, e espero que eu venha 
a escrevê-los. Há uma questão aqui, entretanto. O avô do primeiro 
poema é um avô idealizado: alguém que eu gostaria que fosse meu 
avô na década de 1990. Apesar de viver em uma casa simples como 
a que representei em parte, e possuir um pátio ainda mais rústico, 
meu avô escondia dentro dele uma brutal complexidade, uma eterna 
insatisfação. Nunca o entendi bem, nem seus atos – familiares ou 
políticos – e tampouco seu desprezo por algumas pessoas, entre elas 
meu pai. Para criar um poema com a imagem que desejei, produzi 
em realidade um personagem sobre o qual o meu eu criança lançaria 
o olhar se aquilo fosse realidade. 

No primeiro poema, portanto, o meu sentimento sobre o real (o 
meu avô) demandou, como uma espécie de proteção, que fosse en-
contrar a poesia mais no espaço e no que ele simboliza do que no in-
terior do sujeito que o habita. No caso do poema sobre a minha avó, o 
processo foi distinto. Cada palavra escolhida fala sobre a mulher que 
existiu. Não há invenção nem mesmo nos nomes dos filhos. Aqui, o 
olhar é o do neto, hoje, que fala emotivamente sobre a avó. Se existe 
proteção, foi na impossibilidade de continuar.
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3. 
O próximo poema ainda faz parte da tentativa de recriar, num 

conjunto de poemas, um espaço afetivo: a casa dos meus avós. Mas 
ocorreu que, à medida que fui testando imagens da lembrança, sen-
sações e ritmos, o espaço real, aquele que ainda me é visível sem 
grandes esforços, tal e qual em sua arquitetura e cores e cheiros, foi 
se deformando e se transmutando em outro, um espaço que poderia 
existir apenas na página, no poema.

Isso tornou a escrita mais fácil.
O poema (sem título) começaria como uma imagem do espaço do 

banheiro, tendo a banheira da minha avó no centro, e uma mulher 
tomando banho. Somente a espuma sobre o corpo, diante dos olhos 
escondidos do filho. Porém, o espaço externo de repente não foi mais 
necessário, e o próprio poema exigiu um fechamento da imagem no 
interior do menino que espia a mãe banhar-se nua, e que, reprovan-
do a excitação do seu corpo infantil, fecha os olhos para, através da 
imagem de outras mulheres, aceitá-la. Diz assim:

Nesse escuro meu
nua, morna e líquida
te desfazes
E então, com os átomos das coisas impossíveis 
ressurges de repente  
em outras 
mulheres e relâmpagos, o oceano entre os dedos
que se vai, desaparece
e fica
teu colo de madeira
assim, nesse meu sonho 
sempre teu corpo
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em outros, o teu corpo
no meu

4.
O quarto poema continua na tentativa de ser escrito. A ideia era 

escrevê-lo a partir de uma injustiça sofrida por mim, mas acabei 
escrevendo sobre uma injustiça cometida por mim contra a minha 
irmã. Transcrevo-o como está neste momento em que produzo a 
nota:

Fruta comida

Eu ia beijar tua testa enorme, 
tua temperatura
enquanto dormias pequena
ao meu lado
Eu, que sabia comer as frutas que comprávamos no cader-

no, 
melancias e uvas e pêssegos,
sabia muito bem,
Eu, que não dividia as minhas coisas, não dava as minhas 

coisas, 
eu era um novelo de coisas 
e ia me desfazer em seguida. 
Com quantos anos se aprende que a morte é um alimento?
Prefiro pensar que sou um homem, agora. 
São dez horas da manhã 
e faz uma bela manhã.
Ainda sinto a tua perninha no meu pé.
E a dor.
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A minha força 
A porcelana dos teus ossos. 
Fruta comida em minha boca.

Minha intenção foi transmitir a culpa de quem teria cometido 
uma agressão física contra a fragilidade de outra pessoa, e por isso ela 
está febril. Daí as palavras “testa”, “temperatura”, “pequena”. O sujeito 
arrepende-se e quer se aproximar da pessoa agredida, quer beijá-la 
na testa, amainar sua febre, mas não sabe se é capaz, por essa razão a 
primeira frase quis que fosse inexata: 

“Eu ia beijar tua testa enorme.” 
O sujeito se expõe no poema como alguém atormentado pela cul-

pa, assumidamente arrependido. Ele agrediu por não querer repartir 
uma fruta, que ao mesmo tempo está comida e está na sua boca, não 
foi engolida. Porque a digestão, nesse poema, seria o esquecimento 
da culpa, e não é o que o eu-lírico quer. O que ele quer é exteriorizar 
a culpa, fazê-la ser o poema. 

5.
Por último, faço uma reflexão sobre os haicais. Minha intenção 

foi construir imagens fugazes. E essa é justamente a intenção do hai-
cai. Procurei usar substantivos os mais plásticos possíveis, para que 
a imagem pudesse ser instantaneamente formada na mente do lei-
tor. E devo reconhecer que, em narrativa, uso uma técnica bastante 
parecida. Em alguns haicais, tentei dar um movimento breve, que 
durasse o tempo de um estalar de dedos. Por exemplo, o passarinho 
que pousa na tevê. Pronto, entrou e pousou, agora está ali. Aqui, o 
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verbo “entrou” e “pousou”, por seu poder de desenhar a dinâmica, 
adquire tanta importância quanto os substantivos “passarinho”, “sa-
cada” e “tevê”, que servem para mostrar o agente e o cenário onde ele 
se movimenta. Outro exemplo de construção dinâmica é o haicai do 
homem e o cachorro. Apesar de a imagem mostrar, nos primeiros 
dois versos, a companhia do homem e do cachorro, que caminham, 
foi preciso, ao fim, qualificá-los como “sozinhos” para chegar à sen-
sação paradoxal, nesse caso, de solidão. Nos demais, as imagens são 
estáticas. Os urubus sobre o telhado da capela – como se estivessem 
esperando pela comida –, e os cabelos da moça transbordando da 
rede. Neste, graças à aproximação visual entre as samambaias e os ca-
belos, é possível enxergá-los longos, na forma mesma da planta, bem 
como sua condição de transbordar de um lugar suspenso (a rede) até 
o chão (que nem sequer é mencionado). Criar haicais, além de uma 
prática poética, pode ser um exercício interessante de invenção de 
imagens, dinâmicas ou estáticas. Mas não apenas a imagem em si. 
Vemos imagens a todo o momento, e elas passam, pois nos esquece-
mos delas. É necessário, portanto, alma na imagem. Algo de afetivo, 
por isso memorável. A imagem, em sua brevidade estática ou dinâ-
mica, deve provocar no leitor essa sensação de permanência, pois a 
criação literária, entre tantas outras coisas, é a luta (utópica?) contra 
a mortalidade do tempo. No haicai, cientes da falibilidade humana, 
podemos exercitar essa busca. 

Haicais
a.
Sobre o telhado
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de uma capela em Bagé
dois urubus 

b.
Vai o cachorro
a um metro do homem 
os dois sozinhos

c.
Um passarinho
entrou pela sacada
pousou na tevê

d.
A cabeleira
da moça na rede  
Samambaias

Terminar um livro é um trauma. Abandonamos, de repente, per-
sonagens com os quais convivemos por anos, às vezes lutando contra 
eles, odiando-os, às vezes amando-os profundamente. Terminar um 
livro é, também, um luto, e, portanto, faz-se necessário o remédio 
do tempo. Quando terminei o meu primeiro livro, um pensamento 
que me angustiava era o de que não seria mais capaz de escrever ou-
tro, nunca mais. Acontece algo parecido, em menor escala, quando 
termino um conto. Entrego-me de corpo e alma à escrita dele e mal 
consigo dormir à noite se ainda não tiver chegado a um desfecho. 
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Como todo o luto, terminar um livro é um aprendizado: apren-
demos a viver sem. Porém, a criação literária não é, propriamente, 
uma escolha: é uma necessidade fisiológica. Um escritor proibido de 
criar adoece. Não creio estar errado em afirmar que escritores que 
voluntariamente abandonam a escrita são objetos de estudo, e de re-
portagens. É preciso encontrar um jeito para não adoecer, portanto. 

Neste ensaio, mostro o primeiro passo que dei para vencer o 
bloqueio criativo que sofri depois de finalizar meu primeiro livro 
de contos, posteriormente publicado com o título O amor que não 
sentimos e outros contos. Agora, no doutorado em Escrita Criativa, 
eu tinha outro livro para escrever (e um prazo para cumprir, é cla-
ro), mas não sabia como iniciá-lo. Isso me angustiou, e pode ter me 
paralisado. Os poemas – prefiro chamá-los de exercícios poéticos 
– mostram o que foi a primeira faísca para a existência do meu se-
gundo livro, que, afinal, não é um romance, como planejado, e sim 
outro livro de contos. 

Escrevi, em dezembro de 2015 – ou seja, um mês, aproximada-
mente, depois de concluída a oficina de poesia –, um conto. Este me 
sugeriu escrever um segundo, a partir de outra lembrança, e assim 
por diante. Todos os contos possuem uma raiz memorialista, assim 
como os exercícios poéticos, e poderia concluir, com isso, que meu 
desbloqueio se deveu, sobretudo, à prática da evocação de memó-
ria pela escrita, no que há de mais simples em exercê-la: sentar-se 
à mesa de um café, empunhar um lápis e se pôr a escrever na folha 
em branco uma palavra, depois outra, até que eu pudesse perceber, 
ali, o gérmen de uma história, de uma personagem, ou apenas uma 
imagem completa e significativa. 
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Assim como as lembranças, também as palavras seguem umas 
às outras num fluxo de sugestões durante o transe da escrita. É um 
transe, de fato: deixamos de existir para o mundo exterior quando 
a palavra exerce sua força sobre nós. Então a captamos e aprisiona-
mos no papel. Olhamos para o lado, ela é uma fotografia de infância. 
Olhamos pela janela, ela é uma igrejinha abandonada às margens da 
Lagoa Mirim, no extremo sul do Brasil. Olhamos para dentro, ela é 
um sonho em que jogamos futebol, numa rua deserta próxima à nos-
sa casa de infância, com um amigo falecido. Depois, será um poema, 
um conto, um romance. Mas, antes disso, ela é uma força fugaz. O 
que a prende é o ofício de escrever
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a MovÊNcia Do Mar: a escrita criativa
  LoUrivaL HoLaNDa

lgumas vezes, participar de um grupo literário, quando real-
mente é pura alegria de partilha, de criação – é já celebração: 

a festa é estar juntos; a tônica, o ardor que patenteiam todos. O que 
nos une num espaço comum é um desejo singular: dar expressão às 
fecundas trocas literárias. A convocação prestigiosa de Patricia Te-
nório para a celebração, nos quadrantes nordestinos, dos eventos de 
Escrita Criativa, que agora deságuam no livro, mostra a vigência e 
atualidade da prática escritural. “Temos todos necessidade de uma 
narrativa para existir”, lembra Michel Serres. A persistência do pro-
jeto ao longo desses anos dá indício de seu sucesso; e da resistência 
da escrita literária – quando tanta coisa na velocidade vertiginosa do 
contemporâneo tende à diluição. Vejo na frequência dos encontros 
uma alegria quando as pessoas se reúnem para trocar experiências, 
partilhar encantamentos e descobertas, num coletivo de estímulos. 
Tudo no entorno da criação do texto, da poesia, essa coisa cordial 
(Antonio Machado) – trocada entre aqueles que têm a sorte de viver 
juntos aquela experiência. 

Primeiro há, ainda e sempre, a palavra – essa radicalidade huma-
na que forjou, desde o início, o agrupamento; depois, a escrita que 

a
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a perpetua; pela escrita cabe a cada qual se projetar, se remodelar, 
se reconstruir, se reinventar; por isso escreve, narra; na incessante 
recriação de mundo, feito o movimento do mar. 

Num primeiro momento da escrita escrever era um dever me-
morial de sobrevivência: transmitir, salvaguardar, de modo pontual. 
Com as novas tecnologias a necessidade se acrescenta de um elemen-
to de outra ordem: é urgente manter permanente o desejo de mu-
dança, de projetar e renovar, pela narração, outras formas de vida. 
A criação do texto intensifica a consciência do mundo: um roman-
ce, um poema, quando fortes, nos deixam uma percepção maior do 
mundo; depois deles já habitamos o mundo diferentemente. E tam-
bém – ou sobretudo – o desenvolvimento de uma linguagem espe-
cífica alarga nosso instrumental de sonda com que avançamos sobre 
a realidade. Sonda ou espelho (convexo pero fiel, segundo Quevedo), 
o texto cria um distanciamento crítico; mais eficiente quando, sutil, 
esse distanciamento permite tangenciar o cotidiano do mundo ínti-
mo, beirando abismo. Escrita Criativa: uma necessidade. A narrativa 
faz a sociedade se ver ou se reimaginar; se reconstruir, se reinventar; 
enfim, escrever é fabricar anticorpos para evitar que o corpo social 
esclerose. O texto é o lugar de uma confrontação com o mundo. Por 
isso me parece tão saudável ver tanta gente de espírito tão jovem nos 
encontros de Escrita Criativa. 

É possível pensar a cultura enquanto um conjunto semântico ar-
ticulado e integrativo: os textos movem o mundo, como as ondas 
movem os mares. Talvez por isso uma palavra do Talmude tanto me 
toque: o que mantém o mundo é o fôlego dos mais jovens quando 
estudam. Porque o processo mesmo de ressignificação é índice de re-
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juvenescimento. Como batida na água: paradas, elas se empobrecem. 
Escrever e reescrever faz o processo cultural dinâmico. Como uma 
combinatória de signos semânticos – que na escrita serão sempre po-
livalentes, subversores, em todos os sentidos e de todos os sentidos. 
A escrita, creio, vem se inscrever aqui: a escrita é a possibilidade de 
rearranjar a suposta ordem do mundo. E tanto na dimensão social 
como enquanto injunção pessoal. Daqui a ideia do poeta: alquimia 
do verbo. Porque ele invoca, perturba, transmuta a diacronia da pa-
lavra. Um grupo que se reúne para incentivar a escrita é um grupo 
que crê poder socialmente agir pela linguagem. Recriando-a: tomar-
se um escritor é aprender uma linguagem pessoal, é criar uma língua e 
um público para si; é, então, recomeçar, em um nível superior, a criação 
da linguagem (Merleau-Ponty).

Nessa mesma direção podemos horizontalizar o olhar. E pensar 
com o poeta René Char: a história? uma sucessão de vocábulos – 
contradizê-los é dever. Criar o novo, inaugurar possibilidades. Enfim, 
devolver ao indivíduo suas virtualidades de autoalteração. Os cursos 
de Escrita Criativa congregam os desejos de expressão; as buscas por 
um rearranjo de si e do mundo num determinado ritmo de frase, 
numa sintaxe que remunere a narrativa contemporânea. E o desejo 
de escritura toma muitas formas; e dá muitas formas à expressão va-
riada do humano. No alargamento das possibilidades do real está o 
risco e a aposta do texto. O mais comum à literatura realmente forte 
é inquietar: não sabemos o que é o humano; não sabemos de que é 
capaz. Há muito tempo Sófocles, na Antígona, já se espantava com 
o fato de o homem não caber numa definição: ele é o deinóteron – o 
terrível, o assombroso, o medonho. Não sendo isso nem aquilo, de 
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certo; ele, no entanto, pode ser. Aqui se inscreve a pulsão ou o desejo 
de texto: ser mais, ser outro. A estranha natureza do homem está 
em poder alterar-se – como as células se rearranjam, num processo 
que os biólogos batizaram bonitamente de autopoiésis. Uma socieda-
de sem literatura seria como um organismo que já não se refaz. Um 
criador de sentidos – para ainda ficar com a sonoridade dos vocábu-
los gregos, Aristóteles nomeia isso um noematopoiós: escrever é um 
processo de busca de sentido. Compulsão que leva a questionar o 
havido e buscar um sentido à vida. 

Podemos pensar a cultura enquanto uma organização articulada 
dos fatos. Como faz o texto; em meio ao magma de coisas ocorrendo, 
o escritor escolher um vocabulário, uma sintaxe, um ritmo de frase. 
Talvez para exorcizar o absurdo, amansar o mau mistério do mundo. 
Enfim, criar uns links que estabeleçam um sentido. Quase na mesma 
acepção religiosa: dar um sentido antropológico. Os grandes textos 
serviram de ímã agregador das culturas: o mundo islâmico tem seu 
norteio no Corão; o mundo grego, na Ilíada, na Odisseia; as culturas 
ocidentais são devedoras dos relatos bíblicos, inaugurais. Os sertões 
entraram no imaginário nacional a partir de Euclides da Cunha. Al-
guns textos se estendem, percutem e se impõem. Como se o agru-
pamento se exigisse o sedimento de um sentido. Realmente, o texto 
teve no início essa função agregadora. Podemos encarar isso enquan-
to função política ou religiosa; o texto era um norteio; dava ao grupo 
a imagem de um começo – e seu sentido; aqui o passo perigoso está 
na passagem da exigência à intransigência: o sentido, religioso ou 
político (do ponto de vista de certa antropologia o texto consensual 
desfaz a distância crítica), o texto proposto se torna depois o texto 
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imposto. Portanto, há história quando sobressai o sentido coletivo; 
e há literatura quando prevalece a voz individual. A Escrita Criativa 
está aqui, no outro extremo do arco.  

O texto é uma aventura. Visitar o outro pelo imaginário – enquan-
to o conceito não sai do concebido, da tradição. Uma sociedade sem 
literatura? Seria uma sociedade fechada em si, ladeando alheada, o 
outro ali. Os textos se estendem em ponte. Sem literatura a prática 
social reduziria seus espaços possíveis a um lugar estrito e estreito; 
alguém não se poria no lugar do outro. O texto estende a miragem 
para atingir o milagre: sentir com o outro. Observação feita por Pas-
cal: pela imaginação (faculté imaginante) ultrapassar as barreiras so-
ciais, culturais. Todas as instâncias sociais – títulos, posses – não são 
dadas pela natureza, mas pelos estabelecimentos humanos. Resulta-
do: há muitas condições sociais – e uma só condição humana. A fra-
ternidade horizontal que a literatura busca. Bastaria conferir o caso 
de O visconde partido ao meio, de Ítalo Calvino: alguém se percebe 
carência e incompletude, se sabe cindido, lascado; e então, porque 
assim, se volta para entender todos os carentes, os tantos que a vida 
dilacerou. E o texto se estende como um grande ganho, representa-
ção dos modos variados de vida, da experiência humana.

A Escrita Criativa excita os mais jovens ao exercício da narração. 
Escrever é um alargamento das possibilidades de vida; concebe a 
literatura enquanto esse espelho quevedeano. Quem antes se imagi-
nava um, agora é mais; e também tangencia o outro, os personagens 
tomam consistência; o texto faz o transporte pelo imaginário – e ago-
ra o leitor atento está com o outro; sente com o outro; sentir-com; 
comunicação é aqui transubstanciação: lá adiante o leitor já não será 
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exatamente o mesmo. A empatia vai metamorfoseando a disposição 
autista social num ser capaz de piedade, capaz de se colocar junto 
ao outro. 

Nos encontros de partilha e encorajamento da prática escritural 
há um duplo desafio: a) dar conta das experiências – sentidas ou 
sonhadas – num registro que as transfigure em texto literário, em 
visões verbais; b) propor, às insuficiências do real, aquilo que é ape-
nas intuído, mas norteador, como índice de uma insubordinação aos 
limites consensuais. Portanto, memória e imaginário. Escrever um 
texto pode ser o alargamento de um imaginário; colonizar o futuro, 
sonhar o possível. Uma das marcas do sucesso desse empreendimen-
to de Escrita Criativa é a alegria com a presença de ousados aventu-
reiros, de estreantes; aqueles cuja juventude está na insurgência con-
tra a apatia. E é já um lance político, no sentido profundo de quem se 
insurge contra o real que insatisfaz; e no texto tenta reinventar a vida.

Mesmo um texto de feição desesperada traz uma componente de 
aposta, de esperança: ao trabalhar uma forma, ao burilar o ritmo 
de uma frase, é sempre a prevalência de um desejo, o desejo de for-
ma sobre a indiferença – que anularia tudo enquanto pura perda de 
energia. (Aqui, a incompreensão na esteira positivista do trabalho 
com a linguagem do barroco: era aquele, como o nosso, um tempo de 
desencanto.) A Espanha perdia soberania, a peste reinava nas ruas, 
as pretensões e certezas se diluíam; o Brasil não se sabia, apenas se 
entressonhava. No entanto, a sensação de apocalipse se condensava 
na acuidade formal, na criação. O escritor barroco investe a energia 
de sua libido, de seu desejo de mais vida, no empenho da forma de-
purada; o texto se arma como uma partida; é apenas um jogo, certo – 
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mas, é como se fosse final de copa do mundo. Ali, há muita coisa em 
jogo: a estrutura intelectual – em forma de busca do que não se sabe; 
e a busca que se estrutura assim meio solta, voo livre, numa lógica 
semântica que a cada texto se inaugura. Escrever é buscar uma sig-
nificação que permita escapar à contingência cega; é colocar, sobre a 
ameaça da insignificação de tudo, uma vontade de forma; ainda aqui, 
uma aposta. Os que escrevem encaram isso como um compromis-
so: antepor alguma coisa à ameaça de nulificação, ao sem sentido do 
mundo; do contrário, a omissão seria uma forma demasiado inferior 
de renúncia. 

O otimismo da vontade, em termos gramscianos, para contrapor 
ao pessimismo da inteligência do real político: nada parece possível. 
Esperança: conjurar o determinismo conjugando o ser no futuro. 
Nega-se aí a fatalidade. Conjugando-se o condicional – refuta-se 
assim a inevitabilidade despótica do factual. O homem é um largo 
leque de possibilidades. Somos a soma de nossas possibilidades. Nos 
encontros de Escrita Criativa aposta-se numa juventude que não se 
disperse, e a quem o desencorajamento não amesquinhe o coração. 
Sobretudo, que não perca a alegria. Os espaços onde ocorrem os en-
contros de Escrita Criativa não se limitam com o cinza dos corredo-
res acadêmicos; são espaços experimentais que, sem sacrificar a dis-
ciplina que todo empenho pede, reivindicam uma outra liberdade. 
Em dado momento, mesmo Montesquieu reconhece que a sisudez 
serve de escudo a besteiras (la gravité est bouclier des sots). A alegria 
acolhe quem cria, quem ousa; dá ao espírito uma morada; a tristeza 
o exila. Por isso creio nos espaços de Escrita Criativa, na insurreição 
da esperança – da insubordinação, da aposta. E que siga sendo assim: 
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que creia, crie e transforme. Literatura, então, cumpre-se: o modo 
como se inscrevem aqui as representações e o imaginário social nos 
quadrantes nordestinos. Isso permite uma determinada educação da 
cidadania numa visão crítica do real e no modo de assumir o que 
somos – e o que podemos ser, quando ao real é anteposto o possível. 

Claro, quem se aventura a escrever sabe o desafio: como dizer, 
depois de tantos nomes dizerem já tudo e tão bem? É que nunca foi 
dito tudo; e sempre há um modo novo de dizer – porque o escritor 
estreante está num determinado ponto do seu horizonte histórico, 
num dado momento da cultura, que lhe permite ver, de modo único, 
o mundo. Entre a redundância e a heresia, a literatura é uma aposta 
nos possíveis. Assim a juventude escreve e sonha. Cria, a partir de 
si, mundos. A narrativa repete um gesto ancestral e inaugura uma 
dada visão de mundo. Talvez seja sua sorte repropor o sonho social. 
A utopia opera como um provisório indefinido. A palavra pesada de 
antipoeticidade de um Heidegger – não podemos fazer nada – esvazia 
a grandeza tônica do trágico. O escritor contemporâneo sabe-se rela-
tivo, finito, indeterminado. E teimoso, insubmisso, insurgente. 

O texto cumpre sua função social: a partir da singularidade de um 
imaginário excitar no espírito a reflexão que pode dar maior densi-
dade a nossos dias. Especular e espetacular, o texto reacende a von-
tade de vida. Daí a função importante das oficinas literárias: zelar 
por essa bagagem comum de saberes singulares – os que a literatura 
transmite – para, a partir desse inventário, favorecer a invenção con-
sistente. Aprende-se a exercitar a escrita, ainda que sem a pretensão 
de fabricar fórmulas. Há pouco, Colum McCann publicou um texto 
interessante sobre sua experiência – ele é professor de Escrita Cria-
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tiva em Nova York. O texto parece retomar o famoso Cartas a um 
jovem poeta, de Rilke. Colum dá dicas em Cartas a um jovem autor 
(2018). Um generoso espírito de partilha norteia esses textos. Assim 
como a prática de um Raimundo Carrero ou um Sidney Rocha pas-
sando adiante um saber escritural e firmando uma sensibilidade lite-
rária na forma de uma lucidez operante. 

Embora tenha havido uma sobrecarga de romantismo em torno 
do processo de criação literária, fica ainda a evidência de sua singu-
laridade; a percepção de que no texto criativo as coisas se arrumam 
de um modo único – que dá, a um só tempo, surpresa e satisfação. E, 
certamente por isso, ele vai poder ser chamado autor (o étimo alerta 
para isso: auctor/augmentare): alguém que cria, desloca, transforma 
a sintaxe e assim alarga o protocolo da língua. Depois da passagem 
de Joyce, de Rabelais, de Guimarães Rosa, dos novos escritores blo-
gueiros, os experimentos linguísticos não são mais os de antes. A li-
teratura, que só se define como sendo modal, se reinventa em outros 
recursos. Tal consciência parece mover e agregar os escritores como 
os que marcam presença nesse volume. 

Estranha conjunção, essa de agrupamento de escritores. Como 
se opera a soma de singularidades? Volto ao mote de Machado, o 
poeta espanhol: o amor à poesia, à literatura apara, na convivência, 
as arestas. Poesia: coisa cordial. Porque cada qual se sabe singular, 
bicho estranho – isso leva à fraternização, à acolhida, sem mais es-
pantos. Kafka e Rimbaud, Clarice e Leminski. Muitos escritores se 
inauguram; alguns se confirmam. E há o surgimento, mais que do 
novo (esse pêndulo curto que se delimita com o velho), do estranho, 
do que parece vir sem anúncio prévio, sem filiação. É sobretudo na 
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agilidade da dicção contemporânea que melhor se mede o que ela 
difere da borra do Parnaso palavroso. Vale, algumas vezes, o vigor 
verbal de um vinho denso, encorpado. Como na dicção de Miró e 
de Cida Pedrosa. Acredito no valor da exercitação, do experimento; 
da restrição até, como aquela a que o twitter obriga. Sobre a supos-
ta liberdade, facilmente confundida com o espontaneísmo, o twitter 
leva a uma formidável economia de meios: adensar a expressão para 
fazê-la render. Um momento Fernando Pessoa – nas Obras em prosa 
– parece se dar conta dessa exigência do contemporâneo: 

A concisão e a captação do interesse do leitor, 
requeridas nas histórias detetivescas, não são 
menos requeridas em todas (as histórias) de lite-
ratura. Nada se ganha com fatigar o leitor. Edgar 
Wallace é mais interessante do que Walter Scott, 
mas Edgar Wallace não é mais interessante do que 
Shakespeare. Há um Edgar Wallace em Shakes-
peare. Cada um de nós tem talvez muito a dizer, 
mas há pouco a dizer a respeito desse muito. A 
posteridade quer que sejamos breves e precisos. 
Faguet diz excelentemente que a posteridade gos-
ta apenas dos escritores sucintos. 

É justamente isso que faz a força do texto: o cuidado com o filtro 
da forma. Certo, a literatura é quase uma aposta impossível, do que 
mais pesa em nós nenhuma expressão dá conta inteiramente. Mas o 
texto distancia o gozo ou a dor; jogada na tela do computador, torna-
da objeto, a dor se amansa, torna-se maleável, pode ser escrita, então. 
O processo de escrita faz um correlato objetivo – que torna tratáveis 
dor e desejo. O barro nos olhos se não cega faz ver diverso; já nas 
mãos, você pode dar a ele uma forma que o transfigure. O texto opera 
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cristalizando aquilo que foi sentido ou sonhado num punhado denso 
de palavras. E cada leitor atento lê adivinhando no labirinto sombrio 
do autor uma emissão de luz que um registro noturno codifica – ain-
da que da coisa mais diáfana, a evidência velada.  

E os grupos se reúnem em diversos quadrantes do Brasil, de Por-
to Alegre ao Recife. E com acurada organização, de modo eficiente 
e multiplicador. Vale lembrar aqui o mote de Vieira: “Um homem 
antes da união, é um. E dois, depois da união, são dez. De sorte que 
para sermos mais do que somos (quando quiser o momento) não 
é necessário multiplicar os homens: basta unir corações.” É o que a 
gente sente sob a mão do mestre Assis Brasil, de forte saber agrega-
dor, e no gesto acolhedor de Patricia Tenório. Coexistência feliz de 
realidades, visões e experiências diversas. Às vezes a palavra embala; 
outras vezes, cumpre-se surda, em bala. Alguns poemas celebram; 
outros, como ácido, corroem a realidade como a ferrugem o ferro. 

Não é raro que poetas muitos jovens e generosos tropecem em 
seus sonhos. A derrocada dos poderes políticos, ao longo destes 
anos, mostra a garra dessa poesia que em tantos pontos se irmana 
com a nossa. Desde a poesia engajada, de pauta alta – mas limitada 
pelos moldes estritos que cabem a todo credo –, às experiências mais 
ousadas, como o poema-conto. A poesia recente está mais empenha-
da em dizer o absurdo e o sórdido, o fantástico e o atroz da sociedade 
contemporânea. O texto volta e meia reivindica mais vida, um outro 
ritmo. Muito tempo obliterada pela censura oficial – por escapar a 
seu controle – o caminho da escrita é uma via de busca, no incessante 
movimento de alargar as dimensões do real; reação de resistência ao 
real imposto, pelo advento de um real suposto ou sonhado. 
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Assim a cultura do texto estende esse conjunto de coisas e cren-
ças, costumes e credos, obras e símbolos, amarrados por uma sinta-
xe social tendendo ao comum, agregando o grupo. Função primeira 
das grandes narrativas. Nossos modos de ver já vão vindo, em parte, 
condicionados pelo contexto cultural mais móvel, de maior plastici-
dade de meios e modos. Por isso a renovação narrativa é sempre um 
lance ousado. Então, como ver com vista virgem – le regard neuf – as 
coisas? Todo o visto ou vivido pede um predicativo cultural, que ali-
nha o ponto de vista do sujeito com o coletivo – que lhe dá liames e 
limites. A arte é essa aposta na possibilidade de somar ao mundo e 
acrescentar-se, de ser mais. Toda a natureza se basta (o coqueiro até 
hoje dá coco, sem nunca a fantasia de dar melancia). No entanto, a 
humana é natureza que tende a sair de si, a ir além: quem se aquieta 
em si? Por isso a escrita criativa é sinal de nossa sede.

Para que serve, ou a quem, a cultura da prática da escritura? No 
sentido exclusivamente pragmático, escreve-se para mexer as águas, 
impedindo-as de se empobrecerem, estagnadas; escreve-se para fa-
bricar anticorpos que impeçam a esclerose do corpo social. No sen-
tido coletivo há uma advertência que agrava na responsabilidade 
a manutenção da alegria criativa na promoção do sonho social: se 
não há visões, deixa de haver povo, diz um texto antigo (Provérbio 
29:18). Os novos textos estimulam no espírito a integração entre sa-
beres e experiências. E sobretudo guardando como tônica a alegria 
de criar. Na mesma perspectiva de um Guimarães Rosa, as histórias 
não se desprendem apenas do narrador, elas o perfazem. Por isso 
insisto na importância do empreendimento de que esta publicação 
testemunha. Narrar é resistir ao risco de acomodação, ao risco da 
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passividade com que suportamos as coisas impostas de que não nos 
damos conta. Daí porque há em todo texto um índice da paixão ins-
tituinte que está presente desde os projetos políticos às aventuras 
libertárias na literatura. Por isso detém um potencial que permite 
despertar as coisas dormidas na indiferença social. Mover as águas. É 
nesse espelho dinâmico que se fabrica o rosto de um tempo novo. É 
certamente a isso que alude Quevedo: “Águas abissais de um Narciso 
profundo.” O espelho social e cotidiano conforta, conforma; o espe-
lho possível da literatura convoca. Chama a lançar mão do provável 
para provocar o possível. É preciso louvar o gesto motivador e agre-
gador do mestre Assis Brasil, assim como o de Patricia Tenório. Eles 
estão, assim, dando ao presente um contraponto de esperança. São, 
portanto, necessários, como a constante movência do mar.
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escrita criativa, a aveNtUra coMeÇa
  LUÍs roberto aMabiLe

Dias desses assisti ao documentário Lumière, a aventura começa 
(2016). Fiquei encantado. Um filme amoroso em relação ao cinema, 
no qual a narração e a música (do compositor romântico Camille 
Saint-Saëns) casam a perfeição com as primeiras imagens em movi-
mento captadas.

Lumière, a aventura começa (2016) aborda a origem da sétima 
arte, quando, em março de 1895, os irmãos Louis e Auguste Lumière 
usaram pela primeira vez o cinematógrafo, o revolucionário aparelho 
por eles desenvolvido.

A narração é de Thierry Frémaux, especialista no assunto e dire-
tor-geral do Festival de Cannes. Para o crítico Sergio Rizzo (2017), 
trata-se de “uma abordagem amistosa e detalhada do que correspon-
deu, de fato, a uma estupenda aventura”. Em tal contexto,

Frémaux faz o papel do professor familiarizado 
(e, evidentemente, apaixonado) de tal forma pelo 
seu tema que, enquanto descortina mistérios e 
peculiaridades [...], leva o espectador até muito 
perto dos irmãos que, parece coisa de roteirista 

1.
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ruim, carregavam o destino no sobrenome: Lu-
mière, em francês, significa luz — o que move o 
cinema (RIZZO, 2017).

Neste texto almejo um resultado semelhante no que diz respeito à 
Escrita Criativa no Brasil. Revisitar as origens. Descortinar mistérios 
e peculiaridades. Para tanto, pesquisei livros, arquivos documentais, 
sites, entrevistas. E conversei com a maioria dos envolvidos com 
quem tenho o privilégio de conviver.

Ressalto que tudo está embrulhado numa narrativa, esse elo entre 
a inatingível realidade e o imaginário. Pois se a Escrita Criativa, como 
explica Stephen Koch (2009), busca desencadear o espírito inventivo 
e o faz com base em estímulos fornecidos por um professor/minis-
trante para que os alunos/participantes produzam textos, considero 
minha pesquisa  um estímulo e, a partir disso, este artigo se configura 
também como um exercício de Escrita Criativa.

2. 
A aventura começa em Porto Alegre, num dia de primavera, se-

tembro ou outubro de 1984. Estamos no Centro Municipal de Cultu-
ra, na esquina  das avenidas Érico Veríssimo e Ipiranga. Fim de tarde. 
Lá pelas seis horas. Um jovem de cerca de trinta anos pede para falar 
com o diretor do local. 

“Tem hora marcada?”
Não tinha, nem conhecia pessoalmente o diretor. Mas queria lhe 

fazer uma sugestão.
O jovem era Jaime Cimenti e gostava de escrever. Já publicara 

contos no Caderno de Sábado, do Correio do Povo. Havia morado 
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nos Estados Unidos. Estudou na Notre Dame High School, em Utica, 
Estado de Nova York. Lá se oferecia uma disciplina chamada Short 
Story, e Jaime soube de outras oficinas, inclusive em universidades. E 
achava que se poderia fazer o mesmo Brasil.

Naquele fim de tarde, enquanto o sol se punha no Guaíba ali per-
to, ele contou tudo isso ao diretor, um homem à beira dos quarenta 
anos, nem alto nem baixo, que se veste de modo formal e usa bigode 
e cavanhaque. É advogado, professor universitário, músico. Mas o 
que importa mesmo é que escreve. Tem cinco romances publicados. 
Ganhou prêmios. Está escrevendo o sexto. Chama-se, claro, Luiz An-
tonio de Assis Brasil.

“Gostei muito da ideia”, respondeu Assis Brasil. “Mas agora preciso 
ir para a PUC dar aula. Podemos marcar uma reunião para outro dia?”

Marcaram para uma manhã da semana seguinte, ali mesmo. Con-
versam e Assis Brasil anota tudo cuidadosamente. Falam não só de 
criação literária, mas também de criação artística em geral. Concor-
dam que, assim como o escultor ou o pintor, o escritor também não 
nasce pronto. Além da vocação, é preciso aprimorar a técnica.

“Buenas, eu tive de aprender por conta própria a técnica do diálo-
go e gastei bom tempo nisso”, diz Assis Brasil.

“Uma oficina poderia encurtar caminhos”, diz Jaime Cimenti.
 “Pois sabes, é algo a se pensar. De qualquer forma, vou encami-

nhar o material para a assessoria.”

3. 
A ideia ficou fomentando na cabeça de Luiz Antonio de Assis 

Brasil. Informou-se mais sobre o assunto. Viu que no exterior era 
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comum a existência de oficinas literárias. No meio acadêmico, as ofi-
cinas deram origem a um campo de estudos nos Estados Unidos, na 
década de 1930-40: a Escrita Criativa, que floresceu após a II Guerra. 
E naquele momento, em meados da década de 1980, quase todas as 
universidades norte-americanas e muitas europeias possuíam seus 
programas de Creative Writing. Além disso, em países da América 
Latina, como México e Argentina, crescia o número de oficinas de 
criação, mesmo sem vínculo acadêmico.

Mas seria possível mesmo ensinar a escrever?
“Eu aprendi a escrever lendo”, ele pensou numa tarde do começo 

do outono de 1985 em sua casa, entre livros de arte e autores preferi-
dos como Eça de Queirós, Flaubert, Stendhal, Carpentier e Thomas 
Mann. Autores que ele dissecou no intuito de descobrir como arma-
ram as obras. Lia O vermelho e o negro, por exemplo, e se perguntava 
como Stendhal fez isto ou aquilo. Assim aprendia, na base do au-
todidatismo. Ia atrás e chegava a determinadas conclusões. “E nada 
substituirá a leitura constante de obras literárias, a principal fonte 
para a formação de um ficcionista”, achava. E que a coisa em si, aque-
la chama que é a criação, esta não se transmite, pode ser estimulada, 
talvez, pela leitura. Mas o artesanato, o mudus, se pode passar.127

Estava decidido, a oficina era uma iniciativa que valia a pena ten-
tar. E na universidade. Faltava propor à PUC.

Poderia não ser simples ganhar o apoio institucional. Apesar de 
autor de uma obra já consolidada, o que lhe habilitava a ministrar 
uma oficina, Assis Brasil ainda não era professor da Faculdade de 

127 Essas ponderações de Assis Brasil estão numa entrevista a Cida Golim e Ivo Bender (ver seção 
Referências).  
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Letras. À época, ministrava a disciplina Introdução à Ciência do Di-
reito. Confiava, porém, no discernimento do então pró-reitor de Pes-
quisa e Pós-Graduação, o irmão Elvo Clemente.

Uma daquelas pessoas que “tem a capacidade de acender alguma 
luz no cérebro dos outros [...] ítalo-brasileiro apaixonado por litera-
tura”, como o definiu Juremir Machado (2012), o Ir. Elvo Clemen-
te foi fundador do Programa de Pós-graduação em Letras (PPGL) 
da PUCRS.128 Era também um apaixonado pelos novos métodos de 
ensino: “Sempre que uma novidade sobre a educação aparecia, exa-
minava-a e pesquisava-se por meios de leitura sobre a pedagogia” 
(HACKMANN, p. 133).

Tentemos, pois, visualizar a cena. 
Assis Brasil fala num tom comedido, muito civilizado, caracterís-

tico seu, há uma doçura e ao mesmo tempo uma objetividade em sua 
voz. Explica que as oficinas eram atividade consagrada ao redor do 
mundo, principalmente nos países de língua inglesa.

O Ir. Elvo, em silêncio.
“No Brasil, porém, ainda é algo novo”, diz Assis Brasil. Cyro dos 

Anjos havia feito uma, em 1962, na Universidade de Brasília. A Ju-
dith Grossmann, em 1966, na Universidade Federal da Bahia. O Sil-
viano Santiago e o Affonso Romano de Sant’Anna, em 1975, no Rio...

E o Ir. Elvo, em silêncio.
Assis Brasil continua. Afirma que as oficinas ajudavam a renovar e 

ampliar a gama de escritores em atividade, oferecendo maior conheci-
mento e domínio de técnicas ficcionais aos interessados na atividade...

128 Sob a denominação de Programa de Pós-Graduação em Letras, o PPGL iniciou suas atividades sob 
a coordenação do Ir. Elvo Clemente, que exerceu essa função no período de 1969 até 1976.
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Então o Ir. Elvo o interrompe. Uma pergunta: “Isso é mesmo uma 
coisa nova por aqui?”

“S... Sim.”
“Pois então eu aprovo.”
E podemos ler o pensamento de Assis Brasil a respeito do Ir. Elvo: 

“Grande homem.”

4.
A Oficina de Criação Literária foi instituída em 1985 no âmbito 

do PPGL. De início, teria um semestre. Para ver como era. Assis Bra-
sil está ciente de que sua perspectiva será a de um ficcionista falando 
para outros possíveis ficcionistas. Mas o que falará?

Talvez valha dizer que ele planeja todos os seus trabalhos, seja o 
cotidiano de um cargo público, as aulas, seja os livros, com rigor. 
Não seria diferente em relação à oficina. Podemos dizer que segue o 
exemplo do Ir. Elvo ao se deparar com uma novidade em educação: 
“Examinava-a e pesquisava-se por meio de leitura sobre a pedago-
gia.”

Assis Brasil lê tudo que consegue encontrar sobre o assunto, o que 
não é tanto como gostaria, uma vez que quase toda a bibliografia é es-
trangeira e, em tempos anteriores à internet, complicada de se obter. 
Ainda assim, ele chega a uma proposta de trabalho:

A dar instrumentos em termos de linguagem e 
estrutura narrativa ao escritor para que ele possa 
escrever melhor. Trabalhamos diálogos, criação 
do personagem, uso dos tempos verbais, como 
se faz uma descrição, como se monta um conto, 
o que funciona mais dentro da ficção, os recursos 
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que o escritor pode utilizar, em outras palavras 
os “truques” da escrita de prosa da ficção. Funda-
mentalmente é isto, porque a inspiração, a capa-
cidade inventiva depende de cada um.129

Sabe, de seus anos como professor de direito, que nas relações em 
sala de aula se desenvolve uma cooperação atenta e permanente, tro-
cando experiência e saberes. Também sabe que, por mais que plane-
je, porém, vai aprender a ministrar aulas de criação literárias durante 
as próprias aulas. Afinal, a oficina é uma experiência nova não ape-
nas para os alunos. “Vou dar-lhes o que posso, e espero que eles me 
recompensem com sua vitalidade e interesse”,130 pensa.

5. 
Uma outra maneira de se referir a uma oficina de criação literária 

é chamá-la “laboratório de texto”. Por definição, um laboratório é um 
local onde ocorrem experimentos que levam a transformações. Ora, 
o que se pretende fazer com os participantes de uma oficina literária 
é colocá-los em contato com a experimentação narrativa.

A expressão “laboratório de textos” talvez evitasse a cena presen-
ciada pela professora Maria Eunice Moreira131 no primeiro semestre 
de 1985. As inscrições para a turma inicial da oficina estão abertas na 
secretaria do Prédio 8 da PUCRS – o mesmo local até hoje. Uma mu-
lher se aproxima. “Era uma senhora – a clientela era mais madura”, 
relata Maria Eunice.132 A senhora, porém, tem uma dúvida: 

129 Essa “proposta de trabalho” foi tirada de uma entrevista a Carmem Lucca (ver em Referências).
130 A frase consta no prefácio de Oficina de criação literária, um olhar de viés (ver em Referências).
131 Professora titular da Escola de Humanidades – Letras da PUCRS, Maria Eunice Moreira é uma das 
mais reconhecidas pesquisadoras brasileiras em História da Literatura.
132 Em entrevista para mim.
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“Precisa vir de macacão, já que se trata de uma oficina?” 
Imaginemos o silêncio. Para que a senhora diga que está brincan-

do. Mas ela não diz. Perguntou a sério. 
Imaginemos também o olhar incrédulo da secretária e da profes-

sora. E que uma delas explica que o objetivo é formar futuros escri-
tores e discutir a técnica narrativa e que, não, para isso não precisa ir 
de macacão.133

A cena ilustra alguns fatos. Naquela primeira vez não houve sele-
ção e os dezoito primeiros alunos eram curiosos do assunto, alguns, 
inclusive, com pouca leitura. Digamos que eram “pessoas mais ma-
duras que queriam melhorar o texto”.134 Isso mudou, conforme ex-
plica o mestre ministrante: “Aos poucos, a idade foi baixando muito 
[...] E a outra coisa que mudou foi o sentido de profissionalismo: ‘Eu 
quero ser escritor! Vou abrir mão de tudo, eu quero ser.’.”135

133  Mas também podemos pensar que a expressão “laboratório de texto” poderia gerar outra pergunta 
da mesma participante: “Mas precisa vir de jaleco?”
134 Disponível em https://blog.saraiva.com.br/luiz-antonio-de-assis-brasil-mestre-da-escrita/
135 Idem.
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6. 
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Como dissemos, à época da criação da oficina, Assis Brasil escre-
via seu sexto romance, que viria a se chamar O homem amoroso,136 
publicado em 1986. No acervo por ele doado, em 2010, ao Delfos – 
Espaço de Documentação e Memória Cultural da PUCRS, constam 
os cadernos de anotações da obra. Nos cadernos, além de notas do 
processo criativo, também irrompe o cotidiano. Por esse registro, a 
aventura da Escrita Criativa no Brasil torna-se realidade no dia 29 de 
agosto de 1985, data do primeiro encontro do que se tornaria a ofici-
na literária mais prestigiada do país. O evento ocorreu numa das sa-
las do fim do corredor do terceiro andar do prédio 8. Em seu caderno 
de anotações, Assis Brasil esboçou o perfil dos alunos. E planejou, ao 
final da primeira aula,  dar-lhes a tarefa de ler o conto “A missa do 
galo”, de Machado de Assis.

Consta também que a professora Vera Aguiar abriu o curso, re-
presentando a coordenadora do PPGL à época, professora Regina 
Zilberman. Trinta e três anos depois, Vera ainda se lembra daquele 
dia. A fala durou entre trinta e quarenta minutos. A professora co-
meçou abordando a vocação da área de Teoria Literária do Programa 
de Pós-Graduação em Letras da PUCRS, que enfatizava a pesquisa 
sobre a natureza da literatura. Lembrou que para existir literatura, 
conforme Antonio Candido, é necessário haver autor-obra-público. 
E que na PUCRS havia linhas de pesquisa que abordavam a obra e o 
leitor. “Falei um pouco sobre elas e, então, introduzi a importância da 
oficina, que vinha completar o tripé do fenômeno literário”,137 recor-

136  Para ser mais exato, trata-se de uma novela literária de caráter autobiográfico. O enredo revela os 
bastidores de uma orquestra. O personagem central é um violoncelista à beira dos quarenta anos e suas 
relações familiares e profissionais.
137  Em entrevista para mim.
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da Vera,138 que daí em diante reforçou o papel do autor, a necessidade 
de formação por meio do exercício e do diálogo, a importância do 
ato criador para a união dos três eixos da literatura.

Ouvindo as palavras de Vera Aguiar estava Jaime Cimenti. O de-
flagrador da iniciativa foi um dos primeiros alunos. O que ele se lem-
bra daquele dia?

“Na primeira aula, o Assis pediu que, diante da página em branco, 
descrevêssemos os motivos pelos quais não conseguíamos escrever”, 
conta Jaime.139

Depois, ao longo daquele semestre, o ministrante aplicou exer-
cícios de criação. E os participantes escreveram. Quando terminou, 
o grupo pediu mais um semestre. E outros também queriam. Então 
Assis Brasil sentiu que, de fato, a oficina iria funcionar. Desde então 
ele dedica parte de seu tempo a ensinar técnicas do ofício da escrita. 
E assim liberta talentos.

7. 
A fala da professora Vera Aguiar revelou-se premonitória. A 

PUCRS e outras universidades brasileiras reforçaram cada vez mais 
“a importância do ato criador para a união dos três eixos da lite-
ratura”. Na PUCRS, trata-se de um case. Em 2006, o PPGL propôs 
um mestrado em Escrita Criativa, destinando-se três vagas dentro 

138 A professora Vera Aguiar aposentou-se em 2014 e ainda hoje é uma das maiores especialistas do 
país em Literatura Infantil e a formação do leitor.
139 Escritor e jornalista, Jaime Cimenti é colunista de livros do Jornal do Comércio e autor de livros 
de contos como Lâminas paralelas. Já ocupou a direção do Instituto Estadual do Livro e é membro 
do Conselho Estadual de Cultura. E ressalta  o quanto o saldo daquele fim de tarde em que primeiro 
procurou Assis Brasil é, sem dúvida, positivo: “Ter dado modestos subsídios para a criação da oficina 
é bom e gratificante.”
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da área de concentração Teoria da Literatura aos que pretendessem 
elaborar um trabalho de criação literária como parte principal da 
dissertação – a parte complementar seria um ensaio sobre o pro-
cesso criativo. Em 2012 a Escrita Criativa alçou-se ao estatuto de 
área de concentração, com opções mestrado e doutorado, sempre 
muito concorridas. Em 2015 a PUCRS também lançou com sucesso 
a graduação em Escrita Criativa.

A Escrita Criativa, essa estupenda aventura.
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aLGUMas coNstaNtes De UM ProFessor 
De escrita criativa
  LUiZ aNtoNio De assis brasiL

á um conselho usual em manuais de Escrita Criativa. Pense 
bem antes de escrever que seu personagem, ao tomar uma 

decisão ou realizar uma ação, “não poderia prever o que ocorreria 
muitos anos depois em decorrência daquilo”. Quando escrevemos 
isso corremos o risco de passar por óbvios – porque o inusitado se-
ria se tivéssemos o dom da previsão. Pois bem, assumo o risco. Eu 
não poderia prever, em 1985, nos primórdios da Oficina de Criação 
Literária de PUCRS, os desdobramentos da inauguração do curso. 
Aliás, a narrativa comentada desses primórdios está no excelente 
texto de Luís Roberto Amabile, incluído neste livro, o qual recomen-
do a leitura. 

Hoje, quando penso nessas mais de três décadas ininterruptas de 
trabalho com a Oficina e, ainda, nos últimos anos, no mestrado e 
doutorado em Escrita Criativa do PPGL da Escola de Humanidades 
da PUCRS, percebo que meu legado não se materializa em grandes 
obras, mas no contingente agora inumerável de meus alunos soma-
dos a ex-alunos. São essas mulheres e esses homens que passaram a 
considerar a literatura a sua forma privilegiada de expressão e parti-
lha de sensações.       

H
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Percebo ainda que meu magistério é marcado por algumas cons-
tantes que, de maneira talvez inconsciente, acabaram por nortear as 
minhas aulas, e isso desde as primeiras, em agosto de 1985. Vou me 
deter nessas constantes, e o faço sob a forma de tópicos, o que possi-
bilitará a você escolher algum que lhe seja interessante, ignorando os 
outros. Vamos lá:

Respeito pelo aluno e pelo que ele escreve. Um aluno, antes de 
tudo, é um ser de desejos, vontades, dúvidas, e que sente, a todo mo-
mento, a tentação da desistência. Ele está na Oficina porque quer 
aprender, e já traz uma excelente bagagem de leitura e, na maioria 
dos casos, de escrita. Muitos já têm livros publicados – e premiados. 
Possuem, digamos, o seu modo de escrever, e é bem provável que 
fiquem fiéis a ele para sempre, e nisso devem ser respeitados.140 O 
respeito, o que significa? De maneira simples: por parte do professor, 
é, primeiramente, entender a escrita do aluno, ou melhor, entender 
sua forma de expressar-se, e isso acontece pela observação constante 
do que ele escreve. Chega um momento em que me ocorre: “enten-
di” como ele é. Sei qual o modo literário do aluno. E esse “modo” é 
representado pela articulação entre o que ele quer dizer e o modo 
como o diz; o que ele esconde do leitor e o que ele deseja que o leitor 
saiba. Sei que não é muito fácil explicar o que sucede, mas sei que há 
esse momento decisivo, e que vai pautar a natureza da minha aten-
ção àquele aluno em especial. Depois de entender, a segunda tarefa, 
aquela que ocorre nas aulas e na leitura da produção diária do aluno, 

140 Não estou falando de estilo, perceberam? Estilo é o modo de escrever as palavras, as frases, os 
parágrafos e, enfim, todo o texto – e, importante, não está submisso às regras formais da língua. E isso 
pode variar ao longo da carreira do escritor.
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é mostrar como ele pode obter o melhor resultado do seu modo pes-
soal. Um exemplo grosseiro, que se refere a um procedimento técni-
co: o aluno pode ser um escritor de diálogos extensos, colocando ali 
toda sua mestria; mas há uma diferença entre escrever longos diálo-
gos e diálogos eficientes. Minha função é mostrar a ele como pode 
obter o melhor resultado com seus diálogos. A segunda modalidade 
de respeito refere-se ao gênero escolhido pelo aluno, ou ao gênero 
para que se sente vocacionado. Ele pode gostar de escrever contos, e 
não posso obrigá-lo a escrever no gênero que eu mesmo pratico – no 
caso, o romance. Se ele quer escrever romances, ótimo, talvez eu seja 
mais útil para ele. Mas se não é o caso, tento ser o melhor professor 
de contos, e nisso ponho todo o empenho. Quando falo em “gênero”  
incluo as temáticas. Minha temática predileta pode não ser – e não 
é – a ficção científica, ou a fantasia, ou a literatura infantil; se o aluno 
quer escrever com essas temáticas, pois bem, esquecerei as minhas 
preferências e serei um auxiliar dedicado.

estímulo à autonomia. Poucos animadores de laboratórios de 
texto se dão conta de um fenômeno que, entretanto, é bastante co-
mum. Seja por displicência, vaidade, seja por simples falta de per-
cepção, deixam que o aluno estabeleça uma dependência – às vezes 
preocupante – no que diz respeito à avaliação do professor, como se 
esta fosse a única sobre a face da Terra. O problema pode se tornar 
muito grave, quando não catastrófico, para a carreira do aluno. No 
último semestre da minha oficina, tento estimular a “libertação lite-
rária”, promovendo seminários de avaliação dos textos produzidos 
pelos próprios alunos, e só intervenho para corrigir eventuais equí-
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vocos de natureza técnica. Isso causa certa perturbação, pois muitos 
gostariam que minha presença fosse mais assertiva; mas, se eu cedes-
se à vaidade e ao autoritarismo, não só agiria contra minha prática 
habitual como tampouco estaria ajudando o aluno na conquista de 
sua “autoconfiança literária”, necessária para toda sua “vida adulta” 
de escritor. O professor de oficina literária deve saber quando sair do 
campo de visão do aluno. Alguns deles, por não entenderem plena-
mente esse fato, lançam-me olhares de súplica, depois de decepção e 
não é raro que se transformem em olhares hostis, que permanecem 
mesmo depois que o curso termina. Por isso, muita atenção aos alu-
nos que desenvolveram aquilo que chamo de “síndrome do oficinei-
ro profissional”, matriculando-se sem qualquer critério em qualquer 
curso – menos que significar interesse em progredir, essa atitude 
pode trazer, embutida, uma fragilidade pessoal, de espíritos que de-
sejam ser tutelados para sempre, e isso não é nada bom, nem para 
ele, nem para o professor. A maior glória de um professor de oficina 
literária não é quando os ex-alunos obtêm notoriedade, conquistam 
prêmios, traduções etc., mas quando se esquecem dele, esquecem o 
que aprenderam. Para isso, o professor deve ter a sabedoria de fazer 
com que aconteça a libertação, e quanto antes, melhor. E isso sucede 
num único lugar: na sala de aula, e a responsabilidade é do professor.

Busca da partilha. A oficina literária tem por alvo a escrita cons-
tante, e com isso não digo novidade alguma. O que talvez poucos 
pensem é na utilidade da partilha dos textos com os colegas e com 
o professor. Não é algo fácil, e por algumas razões, entre estas: a) a 
natural inibição do aluno em trazer seus textos ao conhecimento e à 
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análise dos colegas – e essa inibição decorre de fatores extraliterários; 
b) o pudor em comentar o texto alheio, com receio de ofender e criar 
inimizades; c) a falta de preparo dos alunos iniciantes para uma aná-
lise fundamentada; d) a pouca habilidade do professor em orientar 
um grupo de análise recém-formado. Minha pedagogia na resolução 
desses problemas é deixar que transcorra um bom tempo de conhe-
cimento mútuo para que eu entenda a personalidade de cada aluno. 
Em geral, esse tempo é de um semestre. Nesse lapso temporal, tudo 
se acomoda,  conheço melhor a turma, eles se conhecem entre si e, 
em especial, tornam-se mais capazes de analisar. Cria-se, assim, um 
ambiente em que a partilha surge como algo natural, numa espécie 
de “geração espontânea”.141 Um pormenor: a apresentação de textos 
deve ser sempre voluntária. Embora esteja longe de ser o ideal, deve-
se aceitar que um aluno não queira mostrar nunca seus textos para 
os colegas, preferindo apenas a minha avaliação pessoal. A partilha, 
assim, se fragiliza, e permite que alguns alunos monopolizem – ainda 
que não o queiram de modo consciente – os debates em sala de aula. 
Harmonizar um grupo de escritores é um encargo muito delicado, 
competindo ao professor, num desafio diário.

A leitura e avaliação individual por parte do professor. Afora o 
processo de análise coletiva, há outro em que avalio cada texto fora 
do ambiente escolar. Os alunos me enviam os arquivos pela inter-
net, eu os leio na forma digital e ali mesmo faço minhas observações 
pontuais, linha a linha, e, no final, elaboro uma consideração geral de 

141 Costumo realizar exercícios de escrita a cada aula, seguindo um roteiro invariável, com quatro 
etapas: a) a proposta do exercício; b) a escritura individual; c) a apresentação, no datashow, dos textos 
realizados; d) a avaliação do professor e dos colegas.
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umas cinco a dez linhas. Trata-se de algo de que gosto muito, pois, 
na paz do meu gabinete, posso ter uma atenção concentrada naqui-
lo que estou lendo, e ponho à prova minha capacidade de escrever 
cada avaliação diferentemente uma da outra, uma vez que não há 
padrões. Um ganho acessório: é nesses momentos em que me ocor-
rem minhas melhores reflexões acerca dos métodos criativos, e pen-
so que a troca com o aluno se torna, assim, bastante enriquecedora 
de parte a parte.  

uso das técnicas, todo o tempo. Em minhas aulas, tento fazer 
um equilíbrio entre o que é a invenção e a técnica narrativa. Se sou 
bastante aberto às novas ideias na área da temática, e inclusive as 
estimulo todos os dias, já no domínio técnico sou muito exigente. 
Qualquer arte tem sua técnica; por que a literatura não a teria? Desse 
modo, respeitando o modo pessoal do autor, sinto-me muito livre 
para indicar, por exemplo, qual a melhor maneira de realizar uma 
descrição competente, ou fazer com que o tratamento do tempo não 
seja um empecilho à leitura. Meu grande princípio técnico é muito 
simples: clareza e simplicidade. Um texto que não é claro e, ao mesmo 
tempo, simples, leva aborrecimento ao leitor, com o iminente risco 
de que esse mesmo leitor deixe de lado o livro. Ora, um livro que 
aborreça não tem sentido no universo literário. Um livro é escrito 
para sensibilizar o leitor, fazê-lo emocionar-se como ele se emociona 
com os fatos da vida. A técnica existe apenas para facilitar a vida 
do escritor. Depois que ela está incorporada à vida criativa,  desen-
volve-se como se não existisse – tal como quem aprende a dirigir e 
depois não pensa mais nas ações que faz ao volante. Nem sempre 



275

os alunos se apercebem de imediato do valor dos procedimentos 
técnicos, e tento usar alguns artifícios para que a aprendizagem – 
pois é disso que se trata – ocorra de maneira suave e até lúdica ou 
francamente divertida. 

Atenção aos problemas, que nem sempre são literários. Depa-
ro-me com muita frequência com um problema: o da eterna e pouco 
útil desconfiança do aluno em relação aos seus textos, e que teima 
em trazer dificuldade de composição, achando que são de natureza 
técnica. Sim, quase sempre são, mas também é muito comum que 
revelem componentes afetivos. Um aluno muito talentoso sempre 
encontrava dificuldades em escrever momentos de viés erótico em 
seus textos. Não que tivesse obrigação de incluir esses momentos, 
mas achava que eram necessários para sua história; e me falava na 
dificuldade de fazer o diálogo da respectiva cena ou descrever certos 
movimentos corporais, e martelava sua incompetência técnica. De 
início ajudei-o dentro de minhas possibilidades, mas com a reitera-
ção do fenômeno, me dei conta de que a questão passava longe da 
literatura, residindo em outra instância, para a qual, aí sim, eu era 
incompetente para resolvê-la. Não cheguei à brutalidade de sugerir 
um tratamento psicanalítico.  

Ampliação do universo de cultura do escritor. Minhas aulas es-
tão recheadas de exemplos culturais e artísticos. A todo momento são 
alusões à filosofia, à música, às artes plásticas, às artes performáticas, 
à arquitetura etc. Esse procedimento decorre da certeza que tenho: 
a literatura é um imenso caudal em que deságuam as mais variadas 



276

expressões humanas. Até hoje não vi grande ficcionista, grande poe-
ta, que não seja, ao mesmo tempo, uma pessoa detentora de cultura 
intensa e extensa. Minha atuação, em Oficina, é estimular a leitura 
não apenas literária, mas também de outras áreas do conhecimento, 
e o cinema em particular assume um papel dominante. Às vezes me 
vejo comparando as estruturas de um romance com a arquitetura 
das catedrais góticas, e costumo dizer que o escritor se assemelha aos 
edificadores dessas construções: o escritor torna-se, simultaneamen-
to, arquiteto e engenheiro de sua obra. Saber integradamente algo de 
todas as artes, saber a evolução do pensamento, essas são condições 
essenciais para quem quer escrever – caso contrário, dissertará sobre 
si mesmo até o ponto em que não tenha mais nada a dizer. 

Por fim, não custa nada repetir uma máxima que também me 
acompanha desde a primeira edição da Oficina. Esta é minha ver-
dade e minha experiência sobre o assunto. Existem outras. E como 
as verdades são sempre provisórias, é possível, até provável, que em 
outro tempo as constantes aqui apresentadas sejam diferentes. O que 
não acho que mudará é meu sentimento de que a experiência de sala 
de aula é das mais fascinantes: é um momento dinâmico, excitante e 
belo. É quando me sinto um ser humano integral, capaz de não fazer 
feio perante minha geração.
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DeseNtraNHaMeNtos De cLarice
  Maria Do carMo De siQUeira NiNo
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a PersoNaGeM, esse raro arteFato sUsPeito 
De carreGar viDa
  MarÍa eLeNa MorÁN ateNcio

ideia de se transformar em outro no exercício de escrever ficção 
é habitual entre escritores: uma espécie de desdobramento de si 

mesmo a serviço de um outro ser, feito de palavras e magicamente 
trazido à vida para transitar numa trama de uma história que será 
recebida por outros seres e terá algum impacto, ético e estético, neles. 

Para Canetti,142 a função do poeta é ser guardião da possibilidade 
da metamorfose, e assim “os poetas deveriam manter abertas as vias 
de acesso entre os homens. Deveriam ser capazes de se transformar 
em qualquer um, mesmo no mais ínfimo, no mais ingênuo, no mais 
impotente”.

É bastante possível que a maioria dos escritores endosse essa frase 
de Canetti, eu arrisco a assegurar. Os romancistas frequentemente 
comentam a escrita de ficção como um exercício empático ao falar 
sobre a criatividade e os possíveis efeitos143 da leitura de romances. 

142 CANETTI, Elias. A consciência das palavras. São Paulo: Companhia das Letras, 2011, s/p.
143 A autora, comparada com entusiastas como Martha Nussbaum e Steven Pinker, é cética com 
relação a tais efeitos. Ela é enfática em sua posição: “Podemos afirmar a robustez da empatia narrativa 
como uma transação afetiva realizada através da escrita e leitura da ficção, mas devemos hesitar em 
amarrar a empatia dos leitores a certos resultados da ação altruísta. A empatia narrativa não precisa 

a
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Em seu livro Empathy and the Novel,144 Suzanne Keen trabalha, entre 
outras, com a hipótese de que a atividade de escrita de ficção pode 
cultivar habilidades de atuação nos romancistas e torná-los mais ha-
bitualmente empáticos. 

O valor dessa hipótese vem crescendo com o inusitado apoio da 
psicologia do desenvolvimento. Em Creative Writers,145 Freud sugeriu 
que poderia haver um elo entre a criatividade dos escritores adultos 
de ficção e o jogo imaginário das crianças. Keen traz o exemplo do 
trabalho da psicóloga Marjorie Taylor, da Universidade de Oregon, 
que ajudou a reabilitar a prática infantil de ter amigos invisíveis, já 
não como um sinal de problemas psicológicos, mas como parte sau-
dável do desenvolvimento emocional e cognitivo das crianças. Taylor 
e seus colaboradores recentemente estenderam a pesquisa sobre a 
“ilusão de agência independente” para a área da criatividade adulta. 

O crítico literário e romancista David Lodge,146 por exemplo, su-
gere que a capacidade que os romancistas têm para criar persona-
gens, muitas vezes seres muito diferentes de si mesmos, e dar expli-
cações detalhadas de suas consciências é uma habilidade que ajuda 
o escritor a desenvolver poderes de empatia e simpatia na vida real. 

Assim como Lodge, muitas entrevistas, memórias e muitos co-
mentários casuais de diversos escritores são relatos dessa ilusão, em 
que os personagens fictícios parecem ter as próprias mentes e von-

necessariamente executar renovações da virtude cívica nem do comportamento individual para 
ser reconhecida como um componente central da resposta emocional à ficção, cuja perda deve ser 
lamentada.”
144 KEEN, Suzanne. Empathy and the Novel. New York: Oxford University Press, 2007, p. 127. 
145 FREUD, 1907, apud KEEN op. cit.
146 LODGE, David. Consciousness and the Novel: Connected Essays. Cambridge: Harvard University 
Press, 2002, p. 42.
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tades, embora submetidas em última instância às vontades do autor. 
Milan Kundera, no glossário de A arte do romance,147 define o ro-
mance como “a grande forma de prosa em que o autor, através dos 
egos experimentais (personagens), examina até o fim alguns grandes 
temas da existência”. Prestemos atenção à abordagem que o autor faz 
da personagem: ego experimental, uma espécie de fantasia que o au-
tor veste para transitar com ela por uma trama. A personagem, para 
Kundera, é esse ser imaginário, simulação de um ser vivo que serve 
para que o autor e, posteriormente, o leitor investiguem essas áreas 
que o problematizam e o obcecam, esses temas que o acompanham e 
que, dentro do romance, viram os pilares fundamentais do conflito.

Desses apontamentos pode-se inferir uma certa, embora discutí-
vel, centralidade da personagem no que diz respeito ao envolvimento 
emocional do leitor ou espectador com a obra. Pelo menos, é dessa 
forma que esta que vos fala vê a ficção: a personagem como o prin-
cipal veículo para nos comunicarmos através das histórias; como o 
artificio do qual nos valemos nós, os ficcionistas, para colocar em 
movimento tradutório nossas inquietações autorais. 

A importância cultural dessas “figuras da ficção”, como são cha-
madas frequentemente, é indiscutível. Jens Eder,148 teórico que tem 
dedicado sua produção intelectual ao desenvolvimento de uma visão 
heurística sobre a personagem, aponta: 

O significado cultural dos personagens dificil-
mente pode ser superestimado. Eles servem à 

147 KUNDERA, Milan. A arte do romance. 2009, p. 136.
148 EDER, Jens. Film Characters: Theory, Analysis, Interpretation (English outline of the German 
monograph: Jens Eder: Die Figur im Film. Grundlagen der Figurenanalyse). Marburg: Schüren, 2008, 
p. 6. 
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autocompreensão individual e coletiva, à media-
ção de imagens da humanidade, de conceitos de 
identidade e papel social; eles servem à ação ex-
ploratória imaginária, à atualização de modos al-
ternativos de ser, ao desenvolvimento de capaci-
dades empáticas, a propósitos de entretenimento 
e estimulação emocional. Os seres humanos são 
provavelmente os únicos animais capazes de in-
ventar mundos artificiais, desde a dramatização 
de crianças até a produção de textos complexos 
de mídia, como peças de teatro, romances e lon-
gas-metragens.149

sOBRe As muitAs e meiO suRdAs teORiAs 
dA PeRsOnAgem
Ao se falar em uma “teoria da personagem”, faz-se referência a uma 
história de mais de dois mil anos; entretanto, em muitos aspectos, 
os enfoques parecem paralisados em seus estágios iniciais. Projetos 
teóricos que abranjam os temas fundamentais no que diz respeito à 
personagem são raros e mais raro ainda é o diálogo entre as diferentes 
tendências. Em uma tentativa de recolher de uma forma simplificada 
as diversas abordagens, Eder150 destaca o que considera os quatro gru-
pos teóricos fundamentais nos estudos sobre a personagem, a saber: 

149 Tradução livre do original: “The cultural significance of characters can hardly be overestimated. 
They serve individual and collective self-understanding, the mediation of images of humanity, of 
concepts of identity and social role; they serve imaginary exploratory action, the actualization of 
alternative modes of being, the development of empathic capabilities, entertainment purposes and 
emotional stimulation. Humans are probably the only animals capable of inventing artificial worlds, 
from the children’s role-playing to the production of complex media texts like plays, novels and feature 
films”.
150 EDER, Jens. Film Characters: Theory, Analysis, Interpretation (English outline of the German 
monograph: Jens Eder: Die Figur im Film. Grundlagen der Figurenanalyse). Marburg: Schüren, 2008, 
p. 20 et seq.
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A escola da hermenêutica, que opera predominantemente sob a 
orientação da intuição e apenas minimamente sob a direção de uma 
teoria, entende as personagens como imagens de seres humanos e 
ressalta a necessidade de levar em conta o contexto histórico tanto 
das personagens como de seus criadores. Questões como ontologia, 
constituição e recepção são deixadas de lado. 

Posições psicanalíticas pressupõem uma analogia entre persona-
gens e seres humanos, complementam a abordagem hermenêutica 
com modelos psicanalíticos de personalidade; assim, sua área central 
de interesse é a psique dos personagens e dos destinatários. As ques-
tões fundamentais da ontologia e da constituição textual dos perso-
nagens, como na hermenêutica, recebem pouca atenção.

Abordagens estruturalistas e semióticas, desenvolvidas nos anos 
1960 e dominantes por várias décadas, nasceram como reação às pos-
turas hermenêutica e psicanalítica. Esses enfoques enfatizam a dife-
rença entre seres humanos e personagens, quase sempre considerando 
estes como nada além de complexos de signos e estruturas textuais. O 
estudo da recepção e das propriedades fundamentais das personagens 
é marginalizado, e as conexões das personagens com temas e culturas 
só podem ser esboçadas de uma maneira muito abstrata e redutiva.

Desde a década de 1980, evoluíram as teorias cognitivas da per-
sonagem, que buscam se ancorar nas ciências cognitivas, em parti-
cular na psicologia e na filosofia analítica. Focalizam a modelagem 
mais exata dos processos cognitivos e afetivos no processamento ge-
ral da informação. Os personagens são concebidos como construtos 
da mente humana baseados em texto, cuja descrição requer mode-
los de compreensão de textos e também modelos da psique humana. 
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Distanciam-se da abordagem semiótica ao prestar mais atenção ao 
nível de recepção e da abordagem psicanalítica porque seus mode-
los da psique humana fazem uma representação mais detalhada dos 
processos mentais e têm uma associação mais forte com a psicologia 
empírica. Até agora, as teorias cognitivas concentraram seu trabalho 
na inter-relação entre personagem e recepção e não conseguiram es-
tendê-lo ao nível da cultura.

Apesar de ter prevalecido uma rivalidade entre as teorias, com o 
passar do tempo também têm ficado em evidência as fatais conse-
quências da polarização e a necessidade de criar interconexões entre 
elas para conseguir abordar integralmente aspectos dos estudos de 
personagens que, cada uma delas, agindo separadamente e surdas 
aos ecos daquelas que considera concorrentes, negligencia. 

À procura de oferecer uma teoria que integrasse as outras, Eder 
criou o que ele batizou como o “Relógio da Personagem”.151 O autor 
apresenta um modelo que busca servir para fins analíticos, mas a sua 
leitura resultou tão instigante para mim que tenho optado por abor-
dar a continuação como uma ferramenta útil não só para os teóricos 
e os críticos, mas também para os escritores durante o processo cria-
tivo da narrativa.

De acordo com essa heurística, as personagens têm quatro dimen-
sões, que podem ser examinadas com base em pontos focais dos as-
pectos estéticos, miméticos, temáticos e causais: 
A PeRsOnAgem COmO ARtefAtO
Principal dimensão valorizada pelo estruturalismo e pela semiótica 

151 EDER, Jens. Understanding Characters. Projections. Volume 4, Issue 1, Summer 2010: 16–40. 
Berghahn Journals, 2010, p. 22 et seq.
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considera as personagens em suas relações com os dispositivos esti-
lísticos e os tipos de informação oferecidos, que geram as experiên-
cias perceptivas dos espectadores e, posteriormente, podem ser este-
ticamente refletidas por eles. Com base nessa reflexão, os caracteres 
são atribuídos a propriedades gerais de artefatos, como realismo ou 
multidimensionalidade. A pergunta para pensar as nossas persona-
gens como artefatos é: Como e por quais meios a personagem é 
representada?

A PeRsOnAgem COmO seR fiCCiOnAL
Entre autores e consultores existe um certo consenso em entender a 
personagem em sua dimensão de análogo ao humano, endossando a 
tese de que a personagem tem o estatuto ontológico de ser ficcional. 
É o aspecto com o qual estamos mais familiarizados, por ser o que 
predomina como modelo analítico, herança da hermenêutica e da 
psicanálise, e como modelo de construção — basta pensar, por exem-
plo, nos manuais de roteiro cinematográfico de Seger, Field, McKee, 
ou lembrar a citação de Kundera na parte inicial deste artigo. 

Pertencem a esse aspecto todas as variações teórico-práticas que 
exigem, em maior ou menor medida, exercícios como a criação de 
biografias e perfis da personagem, pesquisa com pessoas reais que 
tenham questões em comum com a personagem, escrever uma carta 
para a personagem, escrevê-la realizando um monólogo etc. 

Assim, para pensar a dimensão humana do nosso personagem, 
as interrogações giram em torno de: Que características e rela-
ções o personagem possui como habitante de um mundo fic-
cional? Como o personagem age e se comporta nesse mundo?
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A PeRsOnAgem COmO símBOLO 
O autor usa o termo “símbolo” num sentido amplo, capaz de abran-
ger todas as formas de significados de nível superior, nas quais os 
caracteres podem funcionar como sinais de outra coisa. De que coi-
sa, pode ser inferido de suas características como seres ficcionais e 
artefatos. Em palavras de Eder:

No que diz respeito ao simbolismo, a questão 
de quais significados indiretos as personagens 
têm então se transforma na questão de quais 
significados os espectadores devem inferir. Os 
espectadores podem processar ainda mais as in-
formações de caracteres captadas no processo de 
construção do modelo mental. Eles podem as-
sociar diferentes significados às propriedades de 
um ser fictício, tais como tipos e grupos sociais, 
virtudes e vícios gerais, medos e desejos reprimi-
dos, antítipos míticos e religiosos ou personali-
dades históricas.152 153 

Para pensar a dimensão simbólica da nossa personagem, nos in-
dagamos sobre: O que o personagem representa? Que signifi-
cados indiretos ele transmite?

152 Tradução livre do original: With regard to symbolism, the question of what indirect meanings 
characters have then changes into the question of what meanings the viewers are supposed to infer. The 
viewers can further process the character information grasped in the process of mental model building. 
They can associate different meanings with the properties of a fictional being, such as social types 
and groups, general virtues and vices, repressed fears and desires, mythical and religious antetypes, or 
historical personalities.
153 EDER, Jens. Understanding Characters. Projections. Volume 4, Issue 1, Summer 2010: 16–40. 
Berghahn Journals, 2010, p. 32.
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A PeRsOnAgem COmO sintOmA
Nessa perspectiva, as personagens são consideradas fatores causais 
ou consequências de elementos reais de comunicação; por exemplo, 
como o resultado do trabalho de seus criadores, como toda a carga 
contextual deles, ou como modelos para os leitores ou espectadores. 
Sobre essa dimensão, Eder explica:

Ao considerar os filmes no contexto da crítica 
cultural, os atributos sintomáticos das persona-
gens novamente desempenham um papel mais 
importante, pois podem elucidar as mentalida-
des culturais ou as consequências socioculturais 
de determinados filmes. Em todos esses casos, 
a análise deve recair sobre os aspectos tratados 
anteriormente: corporeidade, psique, sociabili-
dade e comportamento; modo de representação 
e propriedades de artefato; a motivação e a cons-
telação formam a base da investigação do simbo-
lismo e dos sintomáticos dos personagens.154 155

Para analisar a sintomatologia das nossas personagens, o reco-
mendável seria uma investigação íntima, profunda e, se possível, es-
tabelecer um diálogo crítico e criativo com pessoas diversas, que nos 
leve a responder (e a talvez nos surpreendermos com a resposta, que 
pode nos desvelar detalhes que não tínhamos nem imaginado): o 

154 Tradução livre do original: “When considering films in the context of cultural criticism, the 
symptomatics of the characters again plays a more important role because it can elucidate cultural 
mentalities or the socio-cultural consequences of particular films. In all these cases, the analysis must 
fall back on the aspects treated previously: corporeality, psyche, sociality, and behavior; mode of 
representation and artifact properties; motivation and constellation form the foundation of investigating 
the symbolism and the symptomatics of characters”.
155 EDER, Jens. Understanding Characters. Projections. Volume 4, Issue 1, Summer 2010: 16–40. 
Berghahn Journals, 2010, p. 32.
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que faz com que a personagem seja como é? Que efeitos ela 
produz?

De uma forma geral, os aspectos simbólicos e sintomáticos da 
personagem carregam o peso temático do livro ou do filme. Car-
regam, também, a postura ética do seu autor e é nesse sentido que 
essa dimensão é tida como uma questão externa à obra e com a 
qual o autor não devia se preocupar. 

Voltamos aqui ao velho, mas cada vez mais aceso, debate entre 
as duas posturas: os que defendem a obra per se, cujo autor não 
tem compromisso nenhum, exceto o compromisso com sua arte; 
e os que apontam para o entendimento da obra como uma cons-
trução com causas e efeitos histórica, social, econômica e cultu-
ralmente contextualizadas e, portanto, com uma responsabilidade 
social que perpassa a obra e da qual o autor não pode se isentar. 
Esse debate, falta dizer, está longe de chegar a um consenso.

Na construção das personagens, o autor decide os atributos das 
mesmas, ele seleciona uns traços em detrimento de outros, dota 
essa figura de virtudes e defeitos, posiciona-a num contexto e não 
em outro, e todas essas decisões demiúrgicas dialogam entre si para 
criar um construto que, querendo o autor ou não, é uma intrincada 
rede de espelhos identitários para o público. 

A pergunta não é apenas quais são os motivos que levam o autor 
a colocar essa combinação de informações em jogo na sua perso-
nagem, esse reservatório de atributos humanos, mas também (e 
talvez principalmente) se ele está tomando essas decisões com ple-
na consciência e até que ponto está deixando a inércia trabalhar 
por ele, repetindo padrões opressivos e estereótipos que hoje não 
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passam impunemente pelo leitor ou espectador, essa entidade que 
entende, cada vez mais, seu lugar de poder como receptor daquele 
discurso. 

Desse grau de consciência dependerá, me parece, a capacidade 
do autor de seguir adiante com sua obra e endossar as atitudes de 
suas personagens na sobrevida que elas possam chegar a ter uma 
vez que se fecha o livro. 

Se quisermos entender como os personagens afetam seus recep-
tores, precisamos perceber de que maneira eles podem desencadear 
sentimentos. Eder oferece o seguinte modelo de recepção: “Per-
cebemos as representações do personagem do filme, construímos 
modelos mentais dos personagens, associamos a esses significados 
indiretos e inferimos causas e efeitos socioculturais.” 156 157

Para o autor, esse processo de surgimento das respostas emotivas 
no receptor não aconteceria apenas na dimensão da personagem 
enquanto ser ficcional, mas tipos específicos de emoção estariam 
ligados a cada nível de recepção. Pode parecer uma obviedade di-
zer, nesse ponto, que as personagens também podem despertar sen-
timentos como artefatos, símbolos e sintomas, mas não podemos 
deixar passar o fato de que as discussões dramatúrgicas no que diz 
respeito à emoção têm negligenciado essas dimensões, ao se con-
centrar a noção de personagem como análoga à noção de pessoa.

156 Tradução livre do original: “we perceive the character depictions of the film, build up mental 
models of the characters, associate with these indirect meanings, and infer socio-cultural causes and 
effects”
157 EDER, Jens. Understanding Characters. Projections. Volume 4, Issue 1, Summer 2010: 16–40. 
Berghahn Journals, 2010, p. 34.
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AutOR – PeRsOnAgem – LeitOR: 
um vínCuLO emPátiCO
Comecei este artigo comentando a importância que os escritores dão 
ao exercício, que, apesar dos riscos  a sua ampla margem de interpre-
tação, chamarei de empático. Pois bem, a empatia, segundo Keen,158 
“pode ser definida como uma partilha espontânea de sentimentos, 
incluindo sensações físicas provocadas por testemunhar ou ouvir so-
bre a condição de outra pessoa”.159 Poderíamos, no nosso caso, acres-
centar o verbo escrever.

Teóricos e especialistas do discurso que realizam pesquisas em-
píricas em leitura literária associam uma variedade de técnicas 
narrativas à empatia. Keen160 explica que o principal recurso são as 
estratégias de identificação com as personagens, que incluem as 
escolhas sobre aspectos específicos da caracterização, tais como no-
meação, descrição, implicação direta e indireta de traços, dependên-
cia de tipos, polaridades, redondeza, ações representadas, funções 
nas trajetórias, qualidade da fala atribuída e modo de representação 
da consciência. 

Nesse quesito, Smith161 entra em divergência com Keen. Ele explica 
que, quando se fala em “identificação” com as personagens, tende-se 
a agrupar três fenômenos diferentes, mas interdependentes, a saber: 
reconhecimento (ser capaz de individualizá-los e identificá-los), ali-

158  KEEN, Suzanne. Empathy and the Novel. New York: Oxford University Press, 2007, p. XX.
159 Tradução livre do original: “a spontaneous sharing of feelings, including physical sensations in the 
body, provoked by witnessing or hearing about another’s condition”.
160  KEEN, Suzanne. Empathy and the Novel. New York: Oxford University Press, 2007, p. 93.
161  SMITH, Murray. Engaging Characters: Further reflections in EDER, Jens; FOTIS, Jannidis 
e SCHNEIDER, Ralf. Characters in Fictional Worlds. Revisionen 3. Berlin/New York: De Gruyter, 
2010. p. 234.
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nhamento (em termos da vinculação espacial e o acesso objetivo e 
subjetivo que temos a informações sobre as personagens), lealdade 
(em termos morais e emocionais, pela maneira como a narrativa os 
representa). Para se referir à interação sistemática dos três, Smith 
criou o conceito de “estrutura da simpatia”.

O segundo grupo de estratégias narrativas associadas à empatia 
diz respeito à situação narrativa (incluindo ponto de vista e perspec-
tiva): a natureza da mediação entre autor e leitor, a pessoa da narra-
ção, a localização implícita do narrador, a relação do narrador para 
os personagens, a perspectiva interna ou externa dos personagens, 
incluindo, em alguns casos, o estilo de representação da consciência 
dos personagens. 

Como vemos, cada uma das escolhas que o autor faz e que estão 
relacionadas com o exercício empático de escrever ficção atravessam 
as quatro dimensões da personagem proposta por Eder, e não só a de 
personagem como figura análoga ao ser humano. 

Embora, como escritor, eu queira afetar a mente 
do leitor – educar e iluminar –, o que desejo ain-
da mais é sacudir o coração do leitor. Eu quero 
que minhas palavras abram um portal através do 
qual o leitor pode deixar o eu migrar para algum 
outro céu humano e retornar “disposto” para a 
alteridade.162 163

162 Tradução livre do original: “While, as a writer, I want to affect the reader’s mind—to educate and 
enlighten—what I wish for even more is to jolt the reader’s heart. I want my words to open a portal 
through which the reader may leave the self, migrate to some other human sky and return ‘disposed’ 
to otherness”.
163 KIDD, 2005, apud KEEN, 2007, p. 124.
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Quando a possibilidade, a habilidade e a disposição para inven-
tar universos de faz de conta se unem à oportunidade de circulação, 
pontes novas se criam; algumas delas, levadiças, outras, permanen-
tes. Pontes entre nós levantadas por esses raros artefatos feitos de 
letras e de tanto mais, chamados personagens, símbolos e sintomas 
de tanta vida e de tanta morte.  Personagem que, em sua etimologia, 
vem do latim persona, que vem do etrusco phersu, “máscara teatral”, 
do grego prósopon, “face, máscara”. Em suma, um ser que se aproxi-
ma daquele “nunca real e sempre verdadeiro”,164 como diria Artaud165 
sobre a arte.

164 Tradução livre do original: “Jamais réel et toujours vrai, non pas de l’art, mais de la ra-tée du 
Soudan et du Dahomey”. 
165 ARTAUD, Antonin. Jamais Réel et Toujours Vrai. Marseille: Musée Cantini,1945. Disponível em: < 
https://br.pinterest.com/pin/701717185659452457/?lp=true >. Acesso em: 03/08/18.
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estUDos eM escrita criativa166

  Patricia GoNÇaLves teNÓrio

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 imagi-
nação criadora se verá tolhida pela falta de artesanato.

(SUASSUNA, 2002, p. 240)

istÓRiA e OBjetivO
Em agosto de 2016, por sentir a necessidade de compartilhar 

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

166 Comunicação apresentada no Simpósio “Caminhos do narrar: Escrita Criativa, Cinema e 
Música” do Congresso Internacional Abralic 2018, realizado de 30 de julho a 3 de agosto de 2018, na 
Universidade Federal de Uberlândia (UFU), Minas Gerais.

H
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O grupo foi crescendo com as escritoras Luisa Bérard (AL/PE) 
e Talita Bruto (PE) em abril de 2017. Em conversas com colegas da 
PUCRS, percebemos a necessidade de divulgar nossos trabalhos em 
espaços extra-acadêmicos e por outras cidades do Brasil. Levamos o 
projeto à Bienal Internacional do Livro de Pernambuco, na figura de 
Rogério Robalinho, e à PUCRS, representada pelos Profs. Drs. Luiz 
Antonio de Assis Brasil, Cláudia Brescancini e Maria Eunice Morei-
ra, que nos apoiaram, e assim nasceu, em outubro de 2017, o I Semi-
nário Nacional em Escrita Criativa de Pernambuco na XI edição da 
Bienal, com a presença de escritores gaúchos e pernambucanos.167  

A boa receptividade no I Seminário nos incentivou a ampliar o 
projeto e propor à Livraria Cultura o grupo de Estudos em Recife e 
Porto Alegre. A ideia inicial seria termos oito encontros mensais e 
temáticos – o tempo, o mito, a viagem, a música, o amor, o sonho, 
a imagem, o fogo. Os temas foram intuídos tanto dos textos canôni-
cos quanto dos contemporâneos da literatura ocidental. Utilizando o 
mesmo formato do grupo original – dividir o encontro em uma parte 
teórica e outra prática –, acrescentamos um momento de conversa 
com os escritores locais, o que atenderia à necessidade de divulgar os 
trabalhos dos colegas da PUCRS em espaços extra-acadêmicos. Por 
intermédio de parceria com a União Brasileira de Escritores de Per-
nambuco, representada por seu presidente Alexandre Santos, convi-
damos o escritor para os oito encontros, além de mais sete autores lo-
cais – Flávia Suassuna, Fátima Quintas, Jacques Ribeboim, Ana Maria 

167 Os textos apresentados nas mesas e oficinas dos escritores participantes do I Seminário Nacional 
em Escrita Criativa de Pernambuco em 2017 estão no primeiro volume de Sobre a escrita criativa. 
Grande parte dos artigos do segundo volume trata dos processos criativos dos escritores convidados 
para os Estudos em Escrita Criativa de Recife e Porto Alegre em 2018. 
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César, Adriano Portela, Maria do Carmo Nino e Lourival Holanda; em 
Porto Alegre, com a parceria da PUCRS, convidamos, para os sete168 
encontros, quatorze colegas que fazem mestrado ou doutorado em 
Escrita Criativa – Júlia Dantas, Guilherme Azambuja, Débora Ferraz, 
Tiago Germano, Alexandra Lopes da Cunha, Gustavo Melo Czekster, 
Annie Müller, Luís Roberto Amabile, Gisela Rodriguez, Fred Linardi, 
María Elena Morán, Daniel Gruber, Andrezza Postay e Camilo Mattar 
Raabe (caso único da Teoria da Literatura, mas grande poeta).  

O objetivo do presente trabalho é apresentar dois módulos dos 
Estudos em Escrita Criativa realizados em 2018 nas cidades de Recife 
e Porto Alegre. Como dissemos antes, os encontros são divididos em 
três partes. Traremos exemplos de duas delas,  sobre o mito (abril) e 
sobre a viagem (maio). Da primeira parte, apresentaremos teóricos 
referentes ao tema abordado. Da segunda parte,  exemplos dos exer-
cícios práticos de desbloqueio. A terceira parte é aquela na qual os 
escritores locais falam sobre seus processos criativos.

eu vejO mitOs
Nos encontros de abril de 2018 dos Estudos em Escrita Criativa em 
Recife e Porto Alegre investigamos o mito que, assim como o tempo 
– visto no primeiro encontro de Recife –, está na base de toda ficção.

Colocamos em diálogo a literatura, outras áreas de conhecimento 
e de arte. E nesse diálogo, abrimos os encontros sobre o mito com a 
música do cantor brasileiro Biafra, “Sonho de Ícaro” (1984).

Trouxemos ao centro o doutor em História pela Universidade de 
Oxford e professor da Universidade Hebraica de Jerusalém, Yuval 

168 Por motivo de agenda, só foi possível realizar sete encontros em Porto Alegre.
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Noah Harari, quando explica, no seu Sapiens – Uma breve história da 
humanidade, como os nossos ancestrais Homo sapiens conseguiram 
reunir e manter com o mesmo objetivo mais de cento e cinquenta 
indivíduos.

Mas, quando o limite de 150 indivíduos é 
ultrapassado, as coisas já não podem funcionar 
dessa maneira. Não é possível comandar uma 
divisão com milhares de soldados da mesma 
forma que se comanda um pelotão. Negócios 
familiares de sucesso normalmente enfrentam 
uma crise quando crescem e contratam mais 
funcionários. Se não forem capazes de se 
reinventar, acabam falindo.
Como o Homo sapiens conseguiu ultrapassar 
esse limite crítico, fundando cidades com 
dezenas de milhares de habitantes e impérios 
que governam centenas de milhões? O segredo 
foi provavelmente o surgimento da ficção. Um 
grande número de estranhos pode cooperar de 
maneira eficaz se acreditar nos mesmos mitos. 
(HARARI, (2015 in) 2017), p. 35, itálico da 
edição)

Harari narra a história da Peugeot, indústria automobilística fran-
cesa que, desde 1892, sob uma pessoa ficcional jurídica e o símbolo 
de um homem-leão – que por sua vez nos remete ao homem-leão 
descoberto em 1939 na caverna de Hohlenstein-Stadel, Alemanha –, 
consegue agregar mais de cento e cinquenta indivíduos na mesma 
direção, com o mesmo objetivo.

Acreditamos que todas as histórias já foram contadas, mas não 
com a nossa subjetividade, bagagem de leitura, com a nossa expe-
riência de mundo. Acreditamos porque descobrimos a reatualização 
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dos mitos em todos os tempos, em inúmeros artistas e escritores. 
Fazendo conexões com as artes plásticas, nas telas de Pieter Brue-
gel (“Paisagem com a queda de Ícaro”, 1565), Caravaggio (“Narciso”, 
1597-1599) e Gustave Moreau (“A Aparição”, 1876), encontramos a 
reatualização dos mitos nas vestes da renascença quando se narra 
um mito da antiguidade grega em Brugel e Caravaggio, e na aparição 
flutuante e iluminada da cabeça de João Batista no centro do qua-
dro de Moreau quando narra o mito bíblico (Novo Testamento) de 
Salomé. Esses artistas encontraram uma fresta no mito para inserir 
o seu olhar de mundo, assim como o nosso objeto de mestrado em 
Teoria da Literatura, o escritor, poeta, esteta, dramaturgo irlandês 
Oscar Fingal O’Flahertie Wills Wilde, ou simplesmente Oscar Wilde, 
atualizou na peça teatral de 1893, e apresentada em Paris em 1896, 
“Salomé”.  

SAL. [...] Tetrarca, tetrarca, ordenai a vossos 
soldados que me tragam a cabeça de Jokanaan. 
(Um musculoso braço negro, o braço do 
CARRASCO, surge da cisterna, sustentando sobre 
um escudo de prata a cabeça de JOKANAAN. 
SALOMÉ apodera-se dela. HERODES cobre 
o rosto com seu manto. HERODIAS sorri e se 
abana. Os NAZARENOS caem de joelhos e 
começam a rezar.) Ah! Não quiseste deixar que 
beijasse tua boca, Jokanaan. Pois bem, agora a 
beijarei. [WILDE, (1893 in) 2007, p. 633, itálico 
da edição]

Levantamos duas questões importantes nos encontros de abril. 
A primeira: o mito é o resultado de uma pergunta que possui uma 
resposta única, como se pergunta e resposta fossem feitas uma para 



305

a outra, de maneira inexorável e inseparável, assim como pensava o 
historiador da arte e teórico da literatura, o holandês André Jolles, 
quando, em Formas simples, analisa no primeiro livro da Bíblia, o 
Gênesis, a Criação.

O que temos aqui diante de nós? A tradução já 
nos ensina que não estamos em presença de uma 
simples asserção, que não se trata de um simples 
relato ou de uma simples descrição. Os períodos 
são redigidos de maneira nobremente afirmativa 
e, ouso dizer, apaziguadora, em que se surpreende 
como que o eco de um diálogo. Algo os precedeu 
e esse algo é uma interrogação ou uma série de 
interrogações. Contemplou-se o céu fixo, viu-se 
o sol e a lua iluminando o dia e a noite de acordo 
com uma alternação constante e imutável. A 
contemplação converteu-se em espanto, e o 
espanto em interrogação. Que significam os 
luzeiros do dia e da noite? Qual o seu sentido 
para nós, no tempo e nos espaços do tempo? 
Quem os colocou onde estão? Como era antes 
de virem iluminar o universo, antes da separação 
do dia e da noite, antes da divisão do tempo? 
Uma resposta chega então ao interrogador; e 
essa resposta é de tal natureza que não é possível 
formular outra pergunta; a pergunta anula-se no 
mesmo instante em que é formulada; a resposta é 
decisiva. [JOLLES, (1930 in) 1976, p. 87]

A segunda questão: a reatualização do mito sob as possibilidades 
do filósofo grego, aluno de Platão e professor de Alexandre, o grande, 
Aristóteles, na sua Poética, lá atrás, no tempo e no espaço. 

Do que foi dito, também fica evidente que não 
é função do poeta realizar um relato exato dos 
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eventos, mas sim daquilo que poderia acontecer 
e que é possível dentro da probabilidade ou 
da necessidade. O historiador e o poeta não 
se diferenciam pelo fato de um usar prosa e o 
outro, versos. A obra de Heródoto poderia ser 
versificada, com o que não seria menos obra de 
história, estando a métrica presente ou não. A 
diferença está no fato de o primeiro relatar o que 
aconteceu realmente, enquanto o segundo, o que 
poderia ter acontecido. (ARISTÓTELES, 2011, p. 
54-55)

Um exemplo dessas possibilidades de Aristóteles encontra-se no 
filme Com Amor, Van Gogh (Loving, Vincent) (Kobiela; Welchman, 
2017). Um amigo do pintor holandês, o carteiro, incentiva o filho 
(Armand Roulin) a entregar a última carta de Vincent ao seu irmão 
Theo van Gogh. A história é a costura de uma pintura para outra, de 
cartas de um irmão para outro, história que muda a vida do jovem 
filho do carteiro, cartas que encontramos em Cartas a Theo.

Depois de apresentarmos algumas sugestões de filmes sob a temá-
tica do mito, realizamos o seguinte exercício de desbloqueio:

“Escreva em quinze minutos como se você fosse um dos mitos 
mencionados e pudesse realizar uma outra escolha. Desafie o destino.”

Escolhemos abaixo dois textos resultantes dos exercícios nos en-
contros de Recife e Porto Alegre.

Todas as crianças crescem, menos uma.

E todas as crianças ouvem essa mesma história, 
quando ainda deixam a janela destrancada na es-
perança de que um menino sapeca e sorridente 
venha buscá-las e levá-las para o lar de seus so-
nhos, voando nas costas do vento.
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E, muito provavelmente, todas essas crianças de-
sejam ser como ele, livres para voar com as fadas, 
nadar com as sereias, dançar com os peles-ver-
melhas ou enfrentar piratas. Livres para viver 
na Terra do Nunca, acompanhando os Meninos 
Perdidos em incontáveis aventuras.

Afinal, que criança nunca sonhou em ser Peter 
Pan?

Fugir das obrigações da escola, das exigências 
dos pais e, principalmente, do medo de tornar-
se um adulto, esquecendo-se do como voar. Por-
que, quando se cresce, se esquece do como voar. 
Adultos não têm a alegria, nem a inocência das 
crianças. Nem se quisessem poderiam alçar voo.

Porém, não posso deixar de me questionar, a 
quase adulta que sou, do modo que já fez J. M. 
Barrie, se o próprio Peter não desejava ser como 
as outras crianças, as crianças comuns. Ele pos-
sui alegrias que essas crianças nunca poderiam 
ter, mas, ao observá-las no cantinho da janela de 
seus quartos, enquanto elas brincam com o pai 
ou são postas para dormir pela mãe com beijos 
e abraços, observa também a única alegria que 
nunca poderá ter.

Mesmo assim, ele volta para casa, acompanhado 
da fiel amiga Sininho, voando com o vento e dei-
xando um rastro de risada por onde passa, como 
faz a cauda das estrelas cadentes.

Porque todas as crianças crescem. 

Menos uma.
(Sem título, Gabi Vieira, Recife, 07/04/2018)

Onde estás, criança?

Carrego comigo teu cesto vazio



308

As uvas que sorverias
Ácidas estão

Onde estás, criança?

A areia da praia a demarcar teus passos
A água marinha a irmanar feridas

Onde estás, criança?

De meu próprio barro dei-te forma e luz
Das dores profanas és a mais contumaz

Onde estás, criança?

Raízes formei em meio às dunas
O vento já leva o que de ti ficou...

Onde estás, criança?

Um lago se forma onde nos perdemos
A rosa dos ventos parou de girar

Onde estás, criança?

Já não há mais remos nas águas do tempo
Já não há areia que deseje o mar...

Onde estás, criança?

Perdi-me no tempo a mirar espelhos
Perdi-me de ti, perdi-me do mar...

Onde estás, criança?

Onde estou?
(Sem título, Giliard Barbosa, Porto Alegre, 25/04/2018)
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viAjAR é PReCisO
Abrimos os encontros de maio com a música “Aquarela” (1983), de 
Toquinho. Essa música nasceu quando Toquinho e Vinicius faziam 
shows por toda a Itália.  Assim como os músicos brasileiros, desco-
brimos o tema da viagem como metáfora do maior deslocamento 
que realizamos: a vida. E descobrimos que, assim como o mito em 
Yuval Harari nos encontros de abril, a viagem habita a base de toda 
ficção, e, os seres humanos, desde o mito de Caim e Abel, são cindi-
dos em viajantes e sedentários.

Interessante observar nos nossos Estudos em Escrita Criativa as 
conexões entre as áreas de conhecimento, as áreas de arte, e entre os 
encontros em si – mesmo que sejam encontros independentes.

Investigamos com o fundador da Universidade Popular de Caen e 
filósofo francês, Michel Onfray, no seu Teoria da viagem, os desloca-
mentos dos seres ditos humanos desde os tempos imemoriais. 

O viajante concentra estes tropismos milenares: 
o gosto pelo movimento, a paixão pela mudança, 
o desejo ardoroso de mobilidade, a incapacida-
de visceral de comunhão gregária, a vontade de 
independência, o culto da liberdade e a paixão 
pela improvisação de seus menores atos e gestos; 
ele ama seu capricho mais do que a sociedade na 
qual vive à maneira de um estrangeiro, coloca 
sua autonomia bem acima da salvação da cidade, 
que ele habita como ator de uma peça da qual 
não ignora a natureza de farsa. (ONFRAY, 2009, 
p. 13-14)
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Trouxemos das artes plásticas exemplos das pinturas “O assas-
sinato de Abel” (1552), de Tintoretto, “Naufrágio de um cargueiro” 
(1810), de J. M. William Turner, e “Mont Sainte-Victoire” (1902-
1904), de Paul Cézanne. A tela de Tintoretto fazendo uma conexão 
com o mito; a de Turner, com essa necessidade dos seres humanos 
“viajantes” de se lançarem aos mares “nunca antes navegados”; e Cé-
zanne nos trazendo a repetição da mesma paisagem na tentativa de 
apreender os seus segredos.

Da necessidade dos “viajantes” nasce Os lusíadas, considerada 
pelo professor da USP e crítico literário brasileiro Ivan Teixeira (2011, 

p. 20) uma epopeia artificial porque possui um autor específico, Luís 
Vaz de Camões, e foi encomendada por D. Sebastião.

Os lusíadas traz ao centro figuras míticas que representam o con-
flito ancestral da humanidade: entre o desejo e o medo da viagem. 
Um dos trechos mais conhecidos é o do Velho do Restelo, que maldiz 
a busca por riquezas e fama dos navegadores em detrimento da mor-
te dos jovens que as naus carregavam.   

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

                                              [CAMÕES, (1572 in) 2013, p. 142]

Esse impulso da viagem de que Camões, Onfray e Harari nos fa-
lam pode ser relacionado com os 12 estágios da Jornada do Herói, 
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instaurada pelo pesquisador norte-americano de mitologia e religião 
comparada Joseph Campbell em O herói de mil faces, mas também 
no capítulo “A saga do herói”, de O poder do mito, e encontrada no 
livro do roteirista americano Christopher Vogler, A jornada do escri-
tor: estruturas míticas para escritores.

Vogler afirma que toda narrativa, seja ela cinematográfica, seja ela 
literária, toda história, ficcional ou não – sim, a vida é a maior das 
narrativas –, está embebida da Jornada do Herói, passa pelos 12 está-
gios da Jornada do Herói, e que aplicamos em outro texto (mais) con-
temporâneo, o romance Rakushisha, da escritora, contista, tradutora 
brasileira, e atualmente residente em Denver, EUA, Adriana Lisboa.

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

Nos encontros sobre a viagem, analisamos a trajetória de Celi-
na sob a visão da pesquisadora da PUCRS, cineasta e escritora ve-
nezuelana María Elena Móran quando afirma no primeiro volume 
do nosso Sobre a escrita criativa ser insatisfatória a Jornada do Herói 
de Vogler quando este trata do universo feminino, e que prefere The 
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Heroine’s Journey, da escritora americana Maureen Murdock. Por 
exemplo:

Apesar de exercer a mesma profissão da avó bordadeira e da mãe 
modelista, bordadeira e estilista das damas da sociedade em Recife, 
Celina prefere a separação ou rejeição do feminino ao residir longe, 
longe no Rio de Janeiro. A identificação com o masculino na figura 
de Marco resulta no vazio depois do acidente, Marco que era colega 
de universidade, amigo inseparável, e que mostra a Celina todo um 
mundo novo com o amor. 

No caso de Haruki, aplicamos os 12 estágios da Jornada do Herói 
de Vogler. Vejamos os cinco primeiros estágios:

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

Depois de apresentarmos os exemplos de filmes relacionados com 
a temática da viagem, sugerimos aos participantes o seguinte exercí-
cio de desbloqueio:

“A partir de alguma viagem realizada no passado, descrever em 
quinze minutos relatando, como se fosse um herói ou uma heroína, 
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sob o modelo da Jornada de Vogler ou sob o modelo da Jornada de 
Murdock.”

Eis dois textos escritos pelos participantes de Recife e Porto Ale-
gre:

Antes de mim, vieram três irmãs.

Mas eu era, também, a terceira;

Meio morte, meio dor, 

no som dos meus treze anos.

Sonhava com a mãe – 

aquela que paria e nutria crias no quintal – 

e com casa: colunas, cama, banho, aconchego.

Depois, sonhava com tropas de bonecos

entoando gritos de guerra.

Vez em quando, um homem visitava minha casa.

Era um pouco surdo, mas ria bastante.

Me trazia um pedaço de raiva;

aquela alegria exaltada agitava o sonho. 

E eu permanecia inerte.

Certo dia, o visitante chamou-me ao parque.

Mas era longe do feijão, 

longe da mesa, 

longe da porta. 

Lá haviam gritos, 

barulhos agudos de felicidade

E um som salgado do mar em ondas calmas. 

Sentei, calei, espantada. 

Andei os primeiros passos, e depois mais rápido, 

senti meus braços e pernas desordenados
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até que a calçada ficou maior que meus pés. 

E caí. Doeu. Sangrei.

Segurei as pontas dos dedos nuns apertos constantes. 

E percebi que o homem ria. 

Enraiveci. De medo. 

Gritei, bati as mãos na areia. 

O homem se aproximou, 

beijou minha testa

Ergueu-me nos braços 

e jogou-me corpo-ao-vento. 

Voei. 

Senti um balão de ar no meu peito, 

e misturando ódio e medo, 

gritei desafinada 

em gargalhada. 

Mas era longe do feijão, 

longe da mesa, 

longe da porta.

perto de todo o vento no rosto e nos cabelos,

iguais aos da minha mãe. 

E voltei, naquele dia, 

meio morte, meio dor, 

passando calçadas, pessoas, planos, 

no entanto, dessa vez, sonhando:

jardineiro ou pescador? 

Ao dom dos meus treze anos
(“Jornada ao Parque”, Rackel Quintas, Recife, 

12/05/2018)

Passou pelo portão de embarque, segurando firme entre 
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os dedos a passagem, a borrachinha de cabelo e a carteira de 
identidade. Ganhou tempo na espera. Descalçou-se. Tirou o 
cinto que segurava a respiração. Os pertences nos raios X; ela 
no detector de metais. Detectores metais?

Cruzou o saguão a sós. Pela primeira vez, desacompa-
nhada. Como se estivesse morta, aguardava a própria ater-
rissagem em si. Segurava firme entre os dedos a passagem, a 
borrachinha de cabelo, a identidade, o suor. Havia um mar 
inteiro escorrendo entre os dedos. Tinha medo. De perder a 
prisão dos cabelos e das respirações. Segurava-se firme, com 
medo de esquecer-se ao adentrar a águia mecânica.

Lá de cima, viu o sol pintar o infinito de laranja. Foi com 
o ele se pondo sob as nuvens que ela se pôs junto. Com ele, 
encontrou a passagem, soltou a identidade, tornou-se águia. 
Voou.

 (“Em Pelos de Águia”, Gabriela Guaragna, Porto Alegre, 
16/05/2018)

Procuramos neste breve artigo apresentar os Estudos em Escrita 
Criativa que tentam ligar as duas pontas do país – Recife e Porto 
Alegre –, que tentam conectar a literatura e várias áreas de conheci-
mento, e outras áreas de arte, alicerçando o nosso fazer literário para 
quando “a ave de rapina da imaginação criadora descer do sol com 
seu voo certeiro” possamos escrever uma obra de arte.
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eU (NÃo) soU este QUe escreve
  PaULo ricarDo KraLiK aNGeLiNi

alvez seja melhor esconder-se. Criar uma parafernália de pala-
vras na boca de outros para ganhar o indulto da ficção. Escamo-

tear-se em pequenas cenas, despistar-se em insuspeitas personagens, 
piscar o olho para quem um dia lá o encontrar. Porque mesmo que 
isso aparentemente não importe, a simples procura ativa um proces-
so de interesse que já garante, no mínimo, algum sucesso comercial. 
E porque talvez haja um prazer voyeurístico em, escondendo-se, fa-
zer-se percebido. 

Talvez seja melhor revelar-se. Criar um cenário com pistas mais 
facilmente decifráveis, vir a público só para dizer que não, quando o 
não fala mais do que o sim. Desembaralhar o que foi tão maquinal-
mente disfarçado, deixar à mostra a etiqueta do mundo empírico, 
desobedecer às regras que nem regras são. Porque talvez haja um 
prazer em se fingir não ser.

Porém, todo o repertório de palavras arranjadas entre uma maiús-
cula e um ponto final deixa escapar um lastro inevitavelmente pes-
soal. Minhas escolhas, mesmo teóricas, especialmente literárias, re-
velam quem sou ou, ainda mais explicitamente, revelam que eu sou 

t
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aquele que escreve. Mesmo aqui, neste aparente objetivo mundo da 
reflexão, que explicita todas as engrenagens com fontes e referências 
com sobrenome, data e página, mesmo aqui se mastiga a voz de ou-
tros nem sempre revelados, mas que no fundo apontam para nossas 
escolhas. Minha pequena compilação de vozes assumidas evidencia 
meus estudos de literatura portuguesa, em especial a hipercontem-
porânea, e por hipercontemporânea refiro-me especialmente à mais 
nova literatura produzida em Portugal, a partir dos anos 2000, den-
tro de paradigmas já apresentados por Ana-Maria Binet, da Univer-
sidade Bordeaux-Montaigne, e por mim.169

Adiante, gostaria de trazer à tona uma tendência, maior ou me-
nor explicitada, de os autores falarem sobre sua escrita, seja numa 
obra ficcional com um narrador que conversa sobre literatura, seja 
em textos mais híbridos, diários, falsos diários, crônicas, excertos, 
seja ainda em entrevistas, quando este autor empírico finge que não é 
também um bocado personagem que se esconde e se revela.

Talvez essa tendência seja reforçada pelo crescente interesse que 
temos na vida do outro, de modo geral. As redes sociais, como a ob-
viedade do nome já faz supor, socializam o que, em tese, seria íntimo. 
Pequenos flagrantes da vida real, belamente emoldurados em filtros 
que profissionalizam qualquer fotografia, formam em conjunto um 
desfile de momentos: da viagem ao nascimento do primeiro filho, 
da formatura à pequena epifania do dia comum, do bar com amigos 

169 Dentre as variadas temáticas, sublinho um “regresso do autor, sobretudo na chamada ‘autoficção’, 
e o seu narrador autodiegético dá uma consistência maior à narrativa ficcional, apesar da ambiguidade 
inerente ao gênero. Ela não impede, contudo, a ‘atração do abismo’ que é a de muitos autores atuais, 
fruto da violência da sociedade em que estão inseridos, da desumanização que ela provoca” (BINET; 
ANGELINI, 2017, p. 447). 
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ao passeio de bicicleta, do casamento ao novo cachorrinho adotado, 
tudo passeia nas linhas do tempo e, de certa forma, transforma nos-
sos amigos, conhecidos e mesmo os estranhos que habitam nossas 
redes em personagens em constante ação. Pequenos textos expõem 
qual um diário nossos pensamentos políticos, nossas angústias, nos-
sas vitórias. Então talvez esse mesmo sistema de fingir uma privaci-
dade numa conexão com milhares de olhares outros seja paradigmá-
tico e acabe por se espelhar em outros processos. 

Também foi tensionada, no limite entre vida privada e vida públi-
ca, a relação de um escritor com sua escrita. Cursos de escrita criativa 
pouco sérios, que supostamente trarão todos os segredos de com-
posição de Fulano, palestras, entrevistas, obras com traços autobio-
gráficos, há todo um mundo de revelações e ocultamentos no fazer 
ficcional – e por fazer ficcional insisto também nesta transformação 
do autor real numa persona.170 Dessa forma, a explosão de platafor-
mas nas quais os autores podem falar de si mesmos, quase faz supor a 
necessidade da inclusão de uma nova categoria narrativa, no entreato 
entre o autor real, empírico, e aquele que se revela dentro, na obra, e 
que teóricos chamam de implícito ou implicado:171 a persona do au-
170 Mais do que metafórico, aproveito-me do conceito trabalhado por Carl Jung, em O Eu e o 
inconsciente, de persona como máscara, um papel a ser desempenhado: “Como seu nome revela, ela 
é uma simples máscara da psique coletiva, máscara que aparenta uma individualidade, procurando 
convencer aos outros e a si mesma que é uma individualidade, quando, na verdade, não passa de 
um papel [...] A persona não passa de uma máscara da psique coletiva. No fundo, nada tem de real; 
ela representa um compromisso entre o indivíduo e a sociedade, acerca daquilo que ‘alguém’ parece 
ser: nome, título, ocupação, isto ou aquilo. De certo modo, tais dados são reais; mas em relação à 
individualidade essencial da pessoa, representam algo de secundário, uma vez que resultam de um 
compromisso no qual outros podem ter uma quota maior do que a do indivíduo em questão. A persona 
é uma aparência, uma realidade bidimensional” (JUNG, 2008, p.43-44).    
171 Ver Paul Ricoeur, no capítulo “Mundo do texto e mundo do leitor”, no terceiro volume da obra 
Tempo e narrativa. 
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tor. Ou melhor dito, entre quem ele de fato é e quem ele mostra ser na 
sua produção literária, aquele que ele quer que acreditemos que seja.    

Fala sobre isso a escritora Lídia Jorge, no texto “Livros”, da obra 
Contrato sentimental, de 2009. A autora de Os memoráveis aponta 
para a profissionalização do aspirante a escritor e para o desenvol-
vimento de uma carreira ainda antes de ela ser iniciada: “Quem 
termina um (primeiro) livro, apresenta-o em formato definitivo, 
devidamente paginado, acompanhado pela sugestão da capa [...], a 
sugestão de como e onde apresentar o livro ao público, a fotografia 
do próprio quando era criança” (Jorge, 2009, p. 104). Apesar do 
tom irônico, Lídia Jorge sublinha que este novo profissional segue a 
tendência dos nossos dias e se fez “com as armas do nosso tempo”, 
já que anuncia uma realidade nova: “A generalização da ideia de 
que os escritores, como os outros criadores, têm de criar à partida 
uma marca de si mesmos e aprender a defendê-la. A maior parte 
das vezes, o peso da marca não tem a ver com o livro” (Jorge, 2009, 
p. 105). Escaparia, portanto, da obra, do livro, a criação dessa mar-
ca, dessa persona. 

 Além do processo de se fazer (re)conhecido com fatores exter-
nos à obra, também a busca pela distinção talvez resulte em tantas 
obras nas quais os escritores se mostrem dentro delas, ensaiando au-
toficções, mas dizendo que não. Ou dizendo que não interessa. E não 
interessa, mesmo. O que procuro aqui é compilar algumas passagens 
dessa tendência de se falar de si mesmo, ainda que disfarçadamen-
te, de explicar ao público (numa entrevista) ou ao leitor (num livro) 
como funciona o seu próprio processo de criação, suas artimanhas 
narrativas, expor todas as vísceras da própria escrita. 
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Um belo reforço neste processo de ocultamento/desvelamento, 
ainda que de forma mais sutil, obviamente, que as entrevistas, são 
as passagens nas quais ele (essa voz autoral) se imiscui (no texto li-
terário) e, ao mesmo tempo, se disfarça. Muito na linha daquilo que 
o escritor Helder Macedo já disse, no artigo “As telas da memória”: 
“Tudo quanto digo nesse romance – sim, é um romance – só é verda-
deiro porque é fictício, mesmo quando me disfarço nas percepções 
de um eu autoral cujo disfarce é não disfarçar-se” (Macedo, 1999, p. 
45). Macedo refere-se ao romance Partes de África, narrativa híbrida 
que traz textos diversos, alguns memorialísticos que encenam sua 
vida real e vestígios da criança que teria sido em África, outros docu-
mentos acadêmicos, publicados em periódicos com o nome do autor 
real, todos assim, misturando-se e compondo a imagem (clichê, bem 
verdade) do mosaico. Contudo, para além desse primeiro roman-
ce, publicado nos anos 1990, toda a obra de Helder Macedo borra 
a fronteira das categorias narrativas – de autor real, autor implícito, 
personagem –, uma vez que ela – a obra – traz dados biográficos 
bastante conhecidos do Helder Macedo cidadão, fundidos aos dos 
personagens e/ou do narrador. 

O texto descosido de Maria Gabriela Llansol, em seu Diário III, 
Inquérito às quatro confidências, já no final de sua carreira, nos anos 
1990, também é ele escorregadio a categorizações. A poeta Alice 
Ruiz, na orelha da obra, pergunta-se se é aquilo diário, conto, poesia, 
filosofia ou pinturas em palavras. As reflexões de Llansol, entretanto, 
parecem perseguir essas mesmas questões levantadas por Macedo. 
Diz ela: “Todo o romance tem por horizonte o autobiográfico, no 
qual o autor se esconde para tecer os fios da sua história como se 
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fosse um outro e como se aquela aventura não fosse a dele, nem ele 
parte dela” (LLANSOL, 2011, p. 23).

Llansol discorre sobre uma quase inevitabilidade: colocar-se no 
texto, num fingimento por vezes ensaiado, por vezes escapulido. Dis-
farça-se quem não se é lá dentro do mundo diegético, falseia-se quem 
se poderia ser no mundo cá fora. 

Esse ser criado – aquele que encara as vezes de um bom moço, 
provocando suspiros na plateia a cada frase imprudentemente poé-
tica; aquela que encena um script de esotérica, mística, não materia-
lista, pouco se importando com o mercado; aquele que posa de in-
compreendido, na mesma medida em que sua arrogância apresenta 
as cartas, porque descobridor de uma nova linguagem nunca dantes 
navegada; aquela que finge nem ser escritora, apenas obedece a uma 
vontade interna irreprimível e desconhecida; e tantas outras facetas 
– estabelece seus próprios paradigmas e constrói, assim como uma 
obra, às vezes sólida, igualmente uma imagem que combine com 
seus desejos de atuação editorial.

José Saramago se autoacusa, como é característico a sua persona, 
aliás, de realizar um exercício narcísico ao levar a público a intimi-
dade de um diário. Na apresentação de Cadernos de Lanzarote, afir-
ma que pessoas maliciosas veriam seu diário como “um exercício de 
narcisismo a frio”, mas não seria ele a negar “a parte de verdade que 
haja(há) no sumário juízo” (Saramago, 1998, p. 9). Porque escrever 
um diário, para Saramago, é “como olhar-se num espelho de confian-
ça, adestrado a transformar em beleza a simples boa aparência ou, 
no pior dos casos, a tornar suportável a máxima fealdade” (Sarama-
go, 1998, p. 9). E ainda afirma que “ninguém escreve um diário para 
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dizer quem é” (Saramago, 1998, p. 9). Escreve-se, então, um diário, 
para dizer daquele que se pode ser. De certa forma, Saramago con-
corda com muitos teóricos que apontam ser a escrita diarística uma 
forma de ficção como outra qualquer, porém, disfarçada de um ates-
tado real do dia a dia.

Também o diz Miguel Torga, autor de um dos mais famosos e du-
radouros172 diários da literatura portuguesa. No último tomo da sua 
série diarística, nos seus últimos anos de vida, já desenganado por 
médicos e convivendo acidamente com a morte, escreve o autor de 
Os bichos: “O mais profundo e significativo de nós em nenhuma cir-
cunstância vem à luz do sol. Principalmente ao bico da pena dos que 
mais se explicam e confessam mascarados de penitentes, e são quase 
sempre mestres consumados do disfarce” (TORGA, 1995, p. 97).

Reis dos disfarces, os autores, em seus diários, costumam ques-
tionar os parâmetros da sua escrita. Os famosos diários de Vergílio 
Ferreira, por exemplo, batizados de Conta-corrente, já traziam inú-
meras passagens em que o escritor discutia suas motivações, sua es-
crita e, junto dela, a importância que se dá à leitura. Dizia ele, nos 
anos 1980: “Às vezes penso: já li tudo. Penso e creio que o escrevi: já 
li tudo do meu tempo. Naturalmente não li tudo de facto nem uma 
vida chegaria para isso. Mas penso que li o mais importante, o mais 
significativo, o que podia dar-me uma ideia do que se foi pensando 
e sentindo” (Ferreira, 1986, p.9). Em seguida, Ferreira questiona: “E 
todavia pergunto-me: era isso realmente necessário? Porque bastava 
talvez o ter vivido, para respirar o essencial do que se passou” (FER-
REIRA, 1986, p. 9).

172  São anotados mais de cinquenta anos de vida no papel. 
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A aflição de construirmos torres de papel, páginas e páginas de 
obras, muitas delas que nunca serão abertas, e que repousarão em 
estantes, percorre algumas páginas dos diários do escritor, que faz a 
si mesmo a clássica pergunta: não basta o simples? Não basta viver? 
A experiência necessariamente precisa vir do mundo letrado?

Parece que procurar o sentido daquilo que se escreve traduz, mais 
do que posicionamentos retóricos ou metafísicos, uma certa angústia 
da produção. Por que escrevo? Para quem escrevo? Vergílio Ferreira 
também indaga e também responde: “Por que é que infatigavelmente 
não cesso de escrever? Escrevo para estar vivo – disse um dia e repe-
ti” (Ferreira, 1986, p. 12). Escrever para viver, para não esquecer, para 
existir. Assim como José Luís Peixoto, que na obra Abraço, coletânea 
de crônicas e outros textos narrativos, faz a mesma pergunta e traz 
similar resposta: “Lembrar-me ainda e saber que vou esquecer. Essa 
é a justificação que dou a mim próprio para escrever estas palavras. 
Um dia, irei precisar delas para voltar a lembrar-me” (Peixoto, 2011, 
p. 47-48).

Se Peixoto insinua a ideia da palavra que pode um dia salvar a pró-
pria memória que se tem de si mesmo, num processo de autoconhe-
cimento (para o escritor), Torga, com seu pessimismo característico, 
abandona de vez essa ilusão ao dirigir-se aos leitores. Ironicamente 
(ou com alta dose de sentimentalismo), comenta que os “queridos 
leitores” seriam hoje uma abstração figurativa. A imagem da garrafa 
lançada ao mar com uma pequena mensagem: “E cada novo livro 
que publico é apenas mais um SOS que, por descargo de consciência, 
lanço engarrafado ao mar das montras. Se o embrulho for encontra-
do em qualquer praia por alguém, e a mensagem lida e entendida, 
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ótimo” (Torga, 1995, p. 97). Para o autor de Contos da montanha, 
é bastante solitário o processo da escrita, porque “nunca as nossas 
inquietações e angústias podem ser inteiramente partilhadas. Ao fim 
e ao cabo, todos vivemos e morremos em segredo” (TORGA, 1995, 
p. 97).

Não sem grande dose da angústia que nega poder ser compar-
tilhada, Torga afirma: “Morremos inéditos”, porque considera inútil 
todo o seu esforço “para ser transparente aos olhos do mundo” (Tor-
ga, 1995, p.103). Cara a cara com a morte, num balanço agridoce, de-
clara que ficou a ser “não o poeta que realmente sou, mas o monstro 
que me inventaram” (Torga, 1995, p.103). Sua máscara teria falhado? 
Suas palavras apontavam para outros caminhos? Pode a escrita es-
crever seu autor?      

Pode, de acordo com Yvette K. Centeno, na obra Do longe e do 
perto. No livro, definido pela editora como um romance-quase um 
diário, ou diário-quase romance, textos nascidos de seu blog, ela afir-
ma: “De que se fala quando se escreve? De si mesmo e da escrita, é a 
escrita que nos escreve e não o contrário” (Centeno, 2011, p. 14). Ser 
construído pela própria escrita. É charmoso dizer que a escrita cons-
trói o escritor, porque essa afirmativa obedece a essa lógica de um 
jorro criativo tão imensurável e inevitável que quase não diria respei-
to ao ser real por trás das palavras. E assim, método, estudo, técnica 
ficam praticamente flanando numa órbita que a inspiração mobiliza.

Há, também, num extremo ainda mais sólido da perspectiva de 
autores sobre o seu fazer literário, os guias, os manuais de escrita. 
Quase todos negam o que são. São manuais que negam ser manuais. 
Um dos mais divertidos, e que não nega ser o que é, elaborado por 
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um escritor bastante profícuo e inventivo, é Quem disser o contrário é 
porque tem razão: letras sem tretas – guia prático de escrita de ficção, 
de Mário de Carvalho. O autor de Um Deus passeando pela brisa da 
tarde assume que se trata de: “um guia prático, a modos de expositor 
ou manual de escrita, e não de uma obra de indagação ou divulgação 
científica” (Carvalho, 2015, p.11). Já na nota prévia, distancia-se por 
completo de pretensões outras: “Este livro não é um trabalho acadé-
mico” (Carvalho, 2015, p.11) porque “o livro em nada acrescenta à 
ciência dos estudiosos da área” (Carvalho, 2015, p.12).

Mário de Carvalho debruça-se sobre diferentes aspectos da ficção 
e debate a proliferação daquilo que chama de indústria conselheiral: 
“Fervilham por aí uns livros ditos de autoajuda que pretendem en-
sinar os novos autores a escrever” (Carvalho, 2015, p.15). Segue di-
zendo que esses livros em geral são inofensivos, ainda que abusem da 
boa-fé dos novatos, porque assertivos, peremptórios e simplificadores. 
Carvalho, então, afirma, na linha do que estamos a discutir, que essas 
obras muitas vezes começam pelo autoelogio, espécie de caução que 
justifica a empreitada, do tipo escrevo este livro porque sei do que es-
tou falando: “Fiz e aconteci, vendi tantos e tantos exemplares, estive 
em tal ou tal sítio, fui elogiado por A e por B, conferenciei no Gabão 
etc... Música celestial” (Carvalho, 2015, p.16).

O autor, evidentemente, traz a batida advertência com relação à 
proliferação de obras sobre escrita criativa: “Pensar que se fica apto a 
escrever depois de ler um compêndio de escrita criativa é o mesmo 
que julgar que se passa a dominar uma língua após ter comprado 
um dicionário” (Carvalho, 2015, p. 18). De qualquer maneira, o teor 
irônico do livro tem total relação com o trabalho narrativo que Mário 
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de Carvalho vem produzindo em toda a sua carreira. Os narradores 
de Carvalho não raro se cristalizam no mundo diegético como ele-
mentos demiurgos que, a partir da ironia, desconstroem esse mes-
mo mundo narrado – na linha daquilo que Brian Richardson tem 
chamado como denarration (deny + narration) (Richardson, 2006, 
p. 87) –, ridicularizam seus personagens, puxam os leitores pela gola. 
São vozes que questionam o fazer literário da obra que está sendo 
construída, num tom bastante próximo da voz autoral e suas má-
ximas que Carvalho traz em seu guia prático, ao estilo: “o alarido 
autopromocional é sinal quase certo de palco trampolineiro” (Car-
valho, 2015, p. 16). 

Parece ser um bocado esquizofrênico criticar conselhos de escrita 
mas ainda assim fazê-los; mostrar-se num texto para esconder-se. De 
qualquer modo, importante sublinhar que falar de si mesmo enquan-
to se escreve (caso concordemos com Centeno, enquanto o autor es-
creve e enquanto a escrita escreve o autor), não é estratégia recente, 
haja vista o sem-número de reflexões sobre o “enquanto se escreve” 
que vem lá de passados séculos.

Para tantos, a escrita é a técnica do disfarce. Outros, talvez disfar-
çadamente, rogam que precisam do corpo a corpo, do olhar since-
ro, como disse Llansol: “Não posso escrever se não estiver próxima, 
coincidente. Com o meu olhar sobre outro. Olhar no olhar do olhar 
sem fim” (Llansol, 2011, p. 21). 

De qualquer sorte, o que as palavras muitas vezes deixam escapar 
são lastros de um eu autoral que se diz presente, simulado ou não. 
Peixoto escreve em Abraço, num tom quase divinal: “Quero dizer que 
existo nestas palavras. Através delas, quero apenas dizer-te que exis-
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to. Estou aqui. [...] eu sou todas essas palavras” (Peixoto, 2011, p.151). 
Eu, o deus de todas as coisas que giram em torno deste mundo que eu 
mesmo crio. Eu, o deus que me crio à imagem e à (des)semelhança 
de mim mesmo. 

Falar de si mesmo é tendência. A foto que mostra o percurso, o 
texto que esconde o percurso, a declaração que confunde o percurso, 
está mesmo tudo ali. Também eu não sou totalmente este aqui, mas 
quem é que pode provar o contrário?
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MiGaLHas DiaLÉticas:
HoMeNaGeM a WaLter beNJaMiN

  ricarDo tiMM De soUZa

ui generis é a figura do miserável mendigo errante. As esperanças 
e desesperanças deixaram de velar sobre ele; já não interessa ao 

futuro – mas também o passado o esqueceu. A inércia se realiza em 
seus passos não hesitantes, e até as coisas escapam de seus olhares.

Os bancários, e quem mais lide com dinheiro em estado puro, 
talvez não tenham descoberto ainda o extraordinário da tarefa que 
realizam. Pois verdadeiramente são os que manipulam o único 
conceito mental puro que se deixa tocar. Porque o dinheiro, que em 
tudo se transforma, deixa-se acumular inofensivamente pelas mãos 
desses hábeis profissionais – não os trai em sua materialidade e 
disfarça, por decoro, até mesmo sua onipotência.

Como as coisas ainda não aprenderam com o homem a disfarçar 
a própria aparência? Pois o lixo que se acumula por vezes nas ruas 
não esconde sua condição, não se envergonha de sua materialidade. 
Apenas se acumula e compõe um novo quadro de realidade.

Quando os bombeiros abrem freneticamente caminho em meio à 
multidão de automóveis e pessoas, dão lugar a um acontecimento 
bem raro: a antevisão clara do heroísmo, heroísmo este aureolado 

s
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pela ação em estado puro. No mundo do incêndio a ser extinto não 
há lugar para as meias palavras, nem tempo para o aparecimento de 
demonstrações de estupidez e mediocridade longamente incubadas.

Por que uma desavença em logradouro público atrai tanta gente? É 
possível que todos vejam ali uma dinâmica melhor do que aquela que 
assumiram como sua. O mundo corre mais rápido, e os resultados 
ameaçam não esperar por sua domesticação em meio às tão polidas 
como vazias relações humanas habituais. Nas brigas, o tempo se 
acelerou, e tudo está prestes a acontecer.

O trânsito enlouquecido que se desenrola pela grande avenida, 
no meio da qual está postada uma grande árvore, consegue dar ao 
pobre vegetal uma aparência nada menos que imbecil; o que está ela, 
afinal, fazendo ali? Fugiria, se pudesse? Por que não seca em meio às 
exalações hediondas dos canos de descarga?

No porto, os mastros de navios estrangeiros que são avistados por 
cima de muros e armazéns acabam por, ainda que involuntariamente, 
colocar em perigo o mundo de quem os avista. Pois é difícil resistir 
ao desconforto da certeza de existência de outros mundos, cujo 
palavreado ainda não foi domesticado pela volubilidade patrícia, e 
no qual o mistério ainda pode habitar.

Quem mora nos pobres morros poeirentos também é geralmente 
poeira, do tipo que sobrou da modernização das civilizações e de 
seus arremedos de além-mar. Mas essa poeira não pode ser deslocada 
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para baixo dos finos tapetes tecidos pela cibernética moderna e suas 
sustentações ideológicas e materiais.

Por que dois amigos que se encontram no meio da rua fazem 
sempre questão de se mostrarem tão efusivos? Talvez queiram se 
convencer mutuamente que não pertencem à raça indiferente que os 
cerca. Em todo caso, improvisam sempre o espetáculo do reencontro.

Os papeleiros que circulam pela cidade com seus pesados carrinhos 
estão a lembrar que ainda existe trabalho em sentido original. 
Pois como antigamente os homens viam na natureza virgem a 
pura hostilidade, e em meio dela se tinham de haver, hoje esses 
trabalhadores têm na natureza artificial que os cerca uma muito mais 
agressiva hostilidade; e as feras antigas eram anjos comparadas às 
feras civilizadas.

O pequeno lago sobre o qual se inclina a velha ponte de pedra é apenas 
uma imagem de si mesmo, sombra clara de águas que não resistiram à 
ofensiva do descaso e da sujeira. Mas ainda refletem o céu.

Como os elevadores não despencam pela carga de desconforto que 
comportam cada vez que um grupo de pessoas entra neles? Pois 
ao ser humano é, aparentemente, horrível se defrontar com outros 
representantes da mesma espécie não purificados pelas intenções 
conscientes mutuamente percebidas. Porque é inacreditável que 
outros tenham entrado, por outros motivos, mas, ao mesmo tempo, 
no mesmo elevador que cada um adentrou com objetivos tão claros.
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No meio da noite das grandes cidades iluminadas até as estrelas 
desaparecem.

A espontaneidade nunca se deixa abafar completamente; 
um exemplo disso são os cães vadios cuja presença no centro 
da cidade, se fosse notada, seria considerada discrepante com 
relação a todas as regras e ordenações.

A burocracia engendrou um mundo paralelo que vive uma 
vida própria, independentemente daquele da obviedade e 
da simplicidade; nesse mundo alternativo, a incompetência 
finalmente encontrou o refúgio que sempre procurava.

As exposições de artes plásticas em salões de bancos e 
repartições públicas são sempre interessantes; senão pelas obras 
expostas, pelo menos pela estranha simbiose moderna que se 
cria entre tais obras e um local para o qual elas simplesmente 
nada significam.

O chafariz seco no meio da praça da grande cidade – não 
significará que a seiva da cidade está se esgotando? Pois não só 
os homens povoam as cidades; também as imagens do passado e 
as infinitas nuances de relações entre homens, animais, prédios, 
ruas, árvores, dores e alegrias são habitantes de um mesmo meio 
urbano. E essas sutilezas se desvanecem no atropelamento diário. 
O chafariz seco indica na verdade um mundo que agoniza.
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Quando os ricos aceitarão o feio como também habitante de seu 
mesmo mundo? Pois eles cada vez se refugiam em suas posses, 
como se o de fora delas não lhes dissesse respeito absolutamente. 
Apenas em seu subconsciente está o dia em que sua trincheira será 
assediada pelo simples excesso do que sobra na respiração da tardo-
modernidade.

Os velhinhos nos bancos das praças são sempre excessivamente 
moços para assumirem a postura de puros assistentes do filme vivo 
que veem desfilar ante seus olhos. Por que são tão desanimados? 
Como se deixaram convencer de que deveriam se contentar com 
um status de inofensiva inutilidade, em um mundo onde tudo é tão 
urgente?

A primeira tarefa que a mediocridade se propõe é amortecer toda a 
criatividade e energia: este é o primeiro passo para a massificação e o 
indiferentismo das multidões. Essas são sempre os frascos de ensaio 
para testar as possibilidades de tornar o inaceitável simplesmente 
“normal”. Por isso as multidões não podem ser, como tais, senão 
neutras em relação aos pequenos espetáculos inaceitáveis; os grandes 
conseguem, às vezes, despertar-lhes uma fúria destruidora que elas 
não sabiam que tinham.

Os ônibus esforçam-se por manter um elo  entre o centro da cidade 
e o distante subúrbio de onde procedem. Mas esse elo é cada vez mais 
frágil; os bairros distantes são cada vez mais inúteis para a dinâmica 
da eficiência dos centros de decisão: eles veem no que procede dos 
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subúrbios distantes apenas a poeira do indeterminado, ainda não 
limpa pelas soluções da administração.

As estátuas nos parques (mesmo as bem-vestidas) são sempre 
indecorosas, pois ousam apresentar aos observadores, dia após dia, a 
mesma textura sólida. Ainda não se conseguiu convencê-las de que 
são frágeis.

Por que as lojas exclusivas costumam sempre se adornar com 
um indefinido ar de mistério? Até seus nomes sugerem isso. Não 
seria mais fácil mostrar o mistério real do mundo, em vez desse tão 
domesticado e traidor das esperanças que as criaturas enfastiadas 
nele depositam?

Um dos últimos redutos da espontaneidade cada vez mais rara, os 
cartazes de armazéns e botecos são sempre mal escritos, mas são 
geralmente sinceros. E essa não é virtude pequena para o mundo 
da cidade grande, em que ser realmente sincero é, no mínimo, 
perigoso.

Por que não se deixa as intensas chuvas de verão lavarem 
verdadeiramente o cotidiano das cidades? Elas trazem grande 
possibilidade de renovação, para as empoeiradas estruturas vigentes 
nos meios urbanos, e acariciam liquidamente as estruturas organizadas 
da única ordem julgada possível: aquela que se materializou em 
edifícios e que se encontra ainda mais profundamente entranhada 
que os alicerces da mais alta das construções. A chuva quer, talvez, 
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com sua delicadeza, seduzir o que repousa no fundo das cidades e 
fazer com que mostre sua verdadeira face.

As casas mais antigas, que ostentam à testa seu ano de 
construção, souberam manter preenchido seu espaço e se ativeram 
a ele; agora, já velhas, estão a chamar a atenção para os tempos 
idos. Mas não são, como muitos que nelas habitam, hipócritas – 
não vivem a afirmar que os tempos antigos eram melhores, pois 
carregam consigo até hoje sua dignidade.

As fotos antigas das cidades são muitas vezes mortiçamente 
desfocadas. Mas isto não é um defeito de máquinas fotográficas 
primitivas: apenas de tempos antigos para olhos modernos.

As luminárias da iluminação pública debruçam-se sobre as 
ruas de forma carinhosa. Querem assistir ao desfile de emoções 
contidas que por ali se espalham e se atropelam, se entrechocam, 
gritam e morrem uma morte abafada pelos compromissos e pelas 
explorações. As luzes não desistem e observam, mesmo quando 
estão apagadas, na esperança de que o brilho do que se passa abaixo 
possa finalmente se mostrar explícito.

Quem garante que o mundo dos interiores  é o mesmo mundo 
que se possa conceber de fora? Há interiores sem grandiloquências, 
simplesmente internos, e dos quais nenhuma teoria sociológica 
dá conta – últimos e pobres refúgios dignamente pequenos da 
grandeza.
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[In illo tempore] Os telefones públicos da grande cidade fazem o 
papel de oásis nos desertos urbanos; sua concha acolhe benevolamente 
os moluscos sem casca que perambulam em busca da construção de 
suas vidas, e lhes dá a chance de saírem de si momentaneamente, 
com sua voz lançada às distâncias, e de chegarem a si pelas respostas 
que obtêm.

Serão os bueiros portas de entrada dos infernos? Que mensagens 
trazem os ratos que sorrateiramente deles saem? Serão dignas dos 
humanos?

A velhinha encurvada que diariamente transita pelo mesmo 
itinerário, o que a sustenta realmente? Será o peso dos anos que, 
perto do peso do delírio contemporâneo, se transmuta em arrimo? O 
peso dos anos é, muitas vezes, apenas imaginário, mas a poeira dos 
que soçobraram na digladiação moderna é real, e diz real o que os 
reduziu a pó.

As grandes lojas, à procura de seus lucros infinitos, sempre querem 
ajudar cada um a se contentar com a imagem que lhe convencem 
que ele gostaria de ter; os foros de naturalidade que isso assume, de 
verdade absoluta, se refletem nos anúncios criativos e luminosos – 
mas todos pensam que esses anúncios lhes são totalmente externos. 
E o mundo segue.

Um exemplo de distância infinita: aquela que se estende entre a 
grosseria e a suavidade que pululam pelas ruas e disputam surdamente 
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seu espaço. Porque as diminutas essências de delicadeza são como 
pedras preciosas não lapidadas, que ainda não se conhecem e a si 
não têm em estima; apenas rolam pelos caminhos, deixam-se levar 
pelos frêmitos que agitam a cidade e, apesar de tudo, conseguem 
não ser devoradas pela violência dos dias.

Dos seres variados que povoam as ruas da cidade grande, um 
ao menos não pode falhar em seu andor. É o cavalo que puxa a 
carroça. Sua eventual lerdeza é, sempre, condenada no próprio 
momento em que se anuncia por seus colegas de trânsito em peso. 
Avis rara no meio da presteza mecânica e precisão eletrônica, sua 
presença só é justificável se o seu inclinar de cabeça a cada esforço 
significar, na realidade, o mais humilde dos pedidos de desculpas 
– desculpas de quem está, irremediavelmente, sobrando.

Quase não se nota como as grandes cadeias de lojas, com muitas 
filiais, aproximam-se da realização cabal da onipresença. Em cada 
esquina ou rua importante, lá está um exemplar colorido da bem-
sucedida família. Sempre a tentar seduzir com seu extraordinário 
sucesso. Pois pode haver maior sucesso do que cercar as ideias 
e os desejos dos passantes com um mesmo “mote” de sedução? 
Apresentam sempre o mais recente milagre do dinheiro em processo 
de multiplicação.

Os carros-forte que transportam dinheiro – quem os vê pode 
imaginar que ali se aninham todos os tesouros humanos e do céu, 
de tal forma são reforçados seus traços de solidez. Mas carregam 
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apenas aquilo de que a hipocrisia humana não se pode livrar, e que 
mostra ao mundo sua verdadeira face.

[Ainda] As humildes carroças que troteiam pelo centro estão 
geralmente abarrotadas de coisas quase inúteis, que apenas podem 
oferecer uma contrapartida à mais negra miséria. Elas correm 
sempre; carregam o que podem, como viajantes que partem de um 
lugar hostil tentando salvar dali tudo o que podem, e são céleres 
porque o tempo se esgota. Qual o pressentimento profundo que 
habita esses ágeis e ultrapassados veículos? Será a consciência da 
inelutabilidade do tempo, que acabará por devolver a cada coisa seu 
respectivo valor?

O depósito de ferro-velho do bairro, desencontrado como figura 
“picturável”, é um cadinho de nascimento e morte de combinações 
inusitadas e infinitamente ricas de materiais brutos, carcomidos, 
velhos; são eles que constroem o que só eles sabem construir. 
Compõe um universo fugaz em sua materialidade, em seu roçar de 
resistências, em seu disfarçar-se à avidez de univocidade perceptiva, 
em sua composição cromática tão pouco sedutora. Pelo menos 
podem, ali, os restos ter vida própria – no momento em que são ali 
atirados, atiram-se uns aos outros e às superfícies, e configuram a 
realidade da qual, seguramente, não houve precursora sobre a Terra.

É sempre tarde demais para as horas do grande relógio público; 
ele sabe que o tempo que passa não é recuperável e cria a diminuta 
defasagem entre a hora que mostra e a que talvez gostasse de indicar. 
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É nesse interstício que se poderia incubar um tempo pleno, que não 
servisse às demiurgias humanas. Nesse tempo infinitamente pequeno, 
é possível que a realidade pudesse coincidir consigo mesma, apesar 
dos homens. Mas o relógio não para.
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breve PaNoraMa Da escrita criativa No NorDeste
  tiaGo GerMaNo

nteCedentes 
A Escrita Criativa começou a se estabelecer como área de co-

nhecimento em fins do século 19, quando as primeiras oficinas de 
criação literária surgiram formalmente nas universidades estaduni-
denses. A Universidade de Iowa, no Centro-Oeste do país, foi a pri-
meira instituição a oferecer um programa em Escrita Criativa, uma 
série de workshops voltados para a ficção e para a poesia que logo 
viria a se tornar um modelo para mais de trezentos outros programas 
ao redor dos EUA.173

No Brasil, a primeira oficina de Escrita Criativa foi ministrada 
no ano de 1962 por Cyro dos Anjos, na qualidade de professor titu-
lar extraordinário da Universidade de Brasília (UNB).174 No cená-
rio acadêmico, porém, a Escrita Criativa só começaria a se firmar a 
partir da década de 1980, mais especificamente em 1985, quando o 
escritor Luiz Antonio de Assis Brasil fundou sua oficina de Escrita 
Criativa, até hoje um projeto de extensão vinculado ao programa 

173 Ver The Writing University, 2018.
174 Ver Academia Brasileira de Letras, 2018.

a
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de pós-graduação em Letras da Pontifícia Universidade Católica do 
Rio Grande do Sul (PUCRS).

Foi nesse programa, em 2012, que a Escrita Criativa passou a ser 
reconhecida pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de 
Nível Superior (CAPES) como uma área de concentração específica, 
tal qual a Linguística e a Teoria Literária. Além do mestrado e do 
doutorado na área, a instituição oferece hoje um curso de graduação 
em nível tecnológico, com duração de cinco semestres, bem como 
um curso na modalidade de Educação a Distância (EAD), com du-
ração de três meses.175

Dentro e fora da academia, a Escrita Criativa foi alcançando uma 
popularidade notável: ao passo que se tornou quase impossível esti-
mar o número de oficinas de criação literária que surgiram no país 
nos últimos anos – sejam elas de caráter permanente, sejam de cará-
ter ocasional –, aos poucos foi se multiplicando também o número 
de instituições de nível superior que, ano após ano, estão incluindo a 
Escrita Criativa em sua grade curricular.

Aos poucos, a área foi deixando de ser um nicho voltado apenas 
para escritores e foi conquistando a atenção do público de outras ar-
tes, a exemplo do teatro, do cinema e dos quadrinhos. De manei-
ra bastante imprevista, também, a área foi despertando o interesse 
de um público ainda mais peculiar, que, à primeira vista, não está 
interessado no caráter artístico da Escrita Criativa, mas em seu viés 
utilitário. Não é raro encontrar, hoje, no ambiente virtual, cursos da 
área que exploram a aplicação de seus conceitos na publicidade, no 
cotidiano de uma grande empresa, na propaganda política etc. Em 

175 Ver Assis Brasil, 2015 e Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, 2018.
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um contexto midiático dominado pelas redes sociais e, em primeira 
instância, pela comunicação escrita e desejavelmente criativa 
(“quanto mais criatividade, mais likes”), tudo é narrativa, e toda nar-
rativa é capitalizável. A Escrita Criativa torna-se, então, uma ferra-
menta do dito homem comum e ganha cada vez mais protagonismo 
num período de mudança que o escritor Cristovão Tezza, por exem-
plo, considera revolucionário por constituir as bases do primeiro e, 
até aqui, único momento na história universal em que leitura e escri-
ta passaram a ser, de fato, um “fenômeno de massa”.

(...) a internet inteira, toda sua lógica, funciona em 
torno da palavra escrita. Ela nos obriga, a todo mo-
mento, a ler e a escrever, às vezes até bem mais do 
que seria saudável, toda hora conferindo o celular... 
Do ponto de vista cultural, é uma mudança de raiz, 
porque a palavra escrita voltou a ser um valor social 
altamente positivo no imaginário das pessoas. Não 
parece, mas isso é, de fato, uma revolução (TEZZA, 
2018, p. 109).

Esse é apenas um dos vieses pelos quais podemos explicar o cres-
cimento da Escrita Criativa e seu apelo perante o “grande público”. 
Apontar os aspectos positivos e negativos desse fenômeno é um de-
safio mais do que urgente para esse campo de pesquisa, mas assunto 
para uma reflexão posterior, mais paciente e aprofundada. Por ora, 
cabe destacar um ponto relevante, que não deixa de reforçar essa vo-
cação irruptiva da Escrita Criativa: seu alcance nacional e sua abran-
gência em uma região como o Nordeste, local cuja forte expressão 
literária sempre se desenvolveu um tanto à margem do resto do Bra-
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sil e cuja visibilidade, infelizmente, sempre se viu comprometida pe-
las tensões culturais e econômicas que permeiam a relação histórica 
de seus cânones com uma certa identidade ou imaginário nacionais, 
uma construção feita de valores, símbolos e representações sociais 
externas, forjadas sobretudo nas regiões Sul e Sudeste.

BReve PAnORAmA
Apesar de já haver registros de oficinas de criação literária sendo rea-
lizadas na Bahia desde a década de 1960, quando a escritora (carioca, 
apesar do sobrenome) Judith Grossmann se deslocou para Salvador e 
passou a lecionar na Universidade Federal da Bahia (UFBA),176 a Es-
crita Criativa só foi se desenvolver de forma mais consistente no Nor-
deste mais de vinte anos depois, no final da década de 1980, quando o 
escritor Raimundo Carrero começou a ministrar oficinas de criação 
literária no Recife (PE). 

Natural de Salgueiro (513 quilômetros da capital pernambucana), 
Carrero chegou ao Recife na década de 1970, onde entrou em contato 
com o nascente Movimento Armorial e a figura de Ariano Suassuna 
(1927-2014), com quem se encontrava frequentemente para discutir 
questões acerca da literatura e do processo criativo. Em seu roman-
ce mais recente, O senhor agora vai mudar de corpo (2015), Carrero 
elabora o seu encontro com Ariano narrativamente, referindo-se a si 
em terceira pessoa:

Tempos depois, terminada a escrita (do seu primeiro 
romance, Gigante mundo em quatro paredes), procu-
rou o mestre Ariano Suassuna:

176 Ver Assis Brasil, 2018.
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– O senhor quer ler o meu romance?

O homem era alto, falava rouco e pausadamente:

– Leio sim, deixe o original comigo. Se eu não gostar, 
não significa que não preste, apenas que eu não gostei.

Isto ele não sabia naquele instante: começava ali uma 
amizade de quarenta anos, com muitos estudos, aná-
lises, leituras. E conversas acaloradas, exaustivas, 
demoradas. Cheias de humor e ironia (CARRERO, 
2015, p. 31).

A experiência de Carrero na área gerou dois livros voltados para 
o estudo do ofício literário: Os segredos da ficção (Editora Agir, 2005) 
e A preparação do escritor (Iluminuras, 2009); além de várias coletâ-
neas de contos produzidas por alunos de sua oficina, que teve edições 
itinerantes, virtuais, e acabou gerando um Centro Cultural inaugu-
rado em setembro de 2016 no bairro do Espinheiro (Zona Norte do 
Recife), onde o escritor ainda ministra suas aulas e realiza eventos de 
cunho literário.177

O trabalho de Carrero vem reverberando entre alguns de seus dis-
cípulos, como Marcelino Freire, aluno de sua primeira oficina, rea-
lizada na extinta Sala Graciliano Ramos da Livraria Síntese (depois, 
Potylivros), na rua Riachuelo, na capital pernambucana.178 Natural de 
Sertânia (315 quilômetros do Recife), Freire mora hoje em São Paulo 
(SP) e, desde 2003, ministra oficinas em instituições como o Centro 
Cultural B_arco, na capital paulista.179 Entre 2013 e 2014, o escritor 
viajou o Brasil por meio do projeto Quebras, aprovado pelo programa 
177  Ver Valdez, 2016.
178  Ver Rios, 2009.
179  Ver Ver Centro Cultural B_arco, 2018.
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Rumos Itaú Cultural, mapeando a atividade literária em quinze capitais 
brasileiras afastadas do eixo Rio-São Paulo, ministrando cursos de cur-
to período que geraram um livro com o nome do projeto, publicado em 
2015, com textos ficcionais coletados ao longo da jornada.180

Ainda entre os escritores da região, cabe destacar a atuação recente 
dos cearenses Sidney Rocha e Socorro Acioli. Natural de Juazeiro do 
Norte (491 quilômetros de Fortaleza), Sidney Rocha é autor de livros 
como a coletânea de contos O destino das metáforas (vencedor do Prê-
mio Jabuti de 2012) e do romance Sofia: uma ventania para dentro 
(vencedor do Prêmio Osman Lins de 1985). Em seu site,181 o escritor 
oferece “um programa de escrita criativa, com ementa própria e exclu-
siva”. Dividido em módulos, o programa é ministrado em Recife entre 
os meses de julho e agosto; e em São Paulo, no mês de setembro. Os 
encontros presenciais ocorrem duas vezes por semana e são coordena-
dos pessoalmente por Sidney Rocha. 

Já Socorro Acioli é natural de Fortaleza, onde  reside atualmente. 
Mestre em literatura pela Universidade Federal do Ceará e doutora em 
estudos de literatura pela Universidade Federal Fluminense, irrompeu 
no cenário da escrita critiva a partir de 2006, quando foi a única bra-
sileira selecionada para a oficina de roteiros “Como contar um conto”, 
ministrada pelo escritor colombiano Gabriel García Márquez (1927-
2014). A experiência influenciou a escrita de seu primeiro romance, A 
cabeça de santo (Cia. das Letras, 2014), livro traduzido para o inglês e 
para o francês e finalista do Prêmio Jabuti em 2015, no Brasil, e do LA 
Times Book Prize, em 2017, nos EUA.182 
180 Ver Publishnews, 2015. 
181 Ver Rocha, 2018.
182 Ver Moura, 2017.
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Acioli é atualmente coordenadora da especialização em escrita li-
terária no Centro Universitário Farias Brito, em Fortaleza (CE), uma 
iniciativa pioneira no Norte e Nordeste. O curso de especialização 
tem carga horária de 360 horas. Suas  aulas começaram em 10 de 
março de 2018 e se estendem até meados de 2019. Entre os profes-
sores convidados, escritores como Julian Fuks, Marcelino Freire e o 
jornalista Schneider Carpeggiani (este também ex-aluno de Carrero 
e fundador do períodico Suplemento Pernambuco). Antes de coor-
denar a especialização, Acioli levou seu ateliê criativo para espaços 
como o curso Clio de preparação de diplomatas, no Rio de Janeiro, 
no qual teve alunos como o escritor carioca Raphael Montes.183

Iniciativas mais tímidas surgem também em estados como a Pa-
raíba, onde o escritor mineiro Bruno Ribeiro, mestre em escrita cria-
tiva pela Universidad Nacional Tres de Febrero, na Argentina, minis-
tra um curso de escrita literária no Curso de Leitura e Escrita Stanley 
Xavier (CLESX), em Campina Grande (120 quilômetros da capital 
João Pessoa). Atualmente, Ribeiro é também coordenador do MBA 
em produção de conteúdo para mídias digitais do Centro Integrado 
de Educação Unicorp, instituição na qual está desenvolvendo uma 
pós-graduação em escrita criativa a ser lançada entre 2018 e 2019.184

Na Bahia, onde tudo começou, o Instituto de Humanidades, Artes 
e Ciências Professor Milton Santos (IHAC), da UFBA, aprovou em 
2010 o projeto pedagógico que tornou a Escrita Criativa uma área 
de concentração dos bacharelados interdisciplinares em Artes e em 
Humanidades da instituição. De acordo com o projeto, anualmente, 

183 Ver Santana, 2018.
184 Ver Ribeiro, 2016.
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são oferecidas de vinte e cinco  a cinquenta vagas, respectivamente 
nos turnos vespertino e noturno, para um curso de três semestres, 
com carga horária total de 1200 horas, sendo 476 horas de compo-
nentes obrigatórios, 544 horas de componentes optativos e 180 horas 
de atividades complementares. Os componentes obrigatórios são dis-
ciplinas pertinentes à criação literária, atendendo à seguinte proposta:

(...) conferir aos estudantes dos Bacharelados In-
terdisciplinares o domínio de habilidades e compe-
tências teóricas e aplicadas na construção de textos 
criativos de diversos gêneros e no estabelecimento de 
diálogos teóricos e criativos com outras artes e lingua-
gens, numa perspectiva inovadora de formação. (...) 
Assim, a área de concentração em Escrita Criativa se 
constitui num importante elemento de formação de 
profissionais habilitados ao uso criativo da palavra es-
crita com finalidade estética, transitando entre varia-
dos gêneros e linguagens a fim de construir objetos de 
fruição artística e desenvolver o apuro crítico (IHAC, 
2018).

 
Os alunos formados pelo curso obtêm a titulação de bacharéis em 

Artes ou Humanidades, com a área de concentração em Escrita Cria-
tiva discriminada em seus diplomas.

inteRCâmBiOs e COnCLusãO
Como se vê em muitos dos casos anteriores, o florescimento da Es-
crita Criativa no Nordeste se dá frequentemente em meio ao trânsito 
de profissionais por outras regiões do país e, não raro, fora do Brasil. 
Tendo em vista que tais profissionais são em sua maioria escritores, 
alguns deles com formação acadêmica específica em áreas ligadas às 
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Letras, é natural que esse trânsito ocorra por instituições em cujos 
polos a Escrita Criativa já esteja se fixando como campo de pesquisa.

Um levantamento realizado em 2015 pelo grupo de pesquisa A 
Escrita Criativa na Academia: a Formação do Escritor, coordenado 
por Luiz Antonio de Assis Brasil na PUCRS, revelou o aumento da 
procura de alunos do Nordeste pela pós-graduação na área.185 É de se 
esperar que, em breve, esses profissionais entrem no mercado e deem 
continuidade ao trabalho de consolidação da área. 

Algumas ações de intercâmbio já são visíveis. Em 2017, a Bienal 
Internacional do Livro de Pernambuco firmou uma parceria com 
a PUCRS na edição inaugural do Seminário Nacional em Escrita 
Criativa de Pernambuco. Organizado pelo Prof. Dr. Luiz Antonio de 
Assis Brasil e pela doutoranda Patricia Gonçalves Tenório, o evento 
transcorreu entre os dias 13 e 15 de outubro de 2017 no Pavilhão da 
Bienal, estabelecendo um elo entre a comunidade literária de Per-
nambuco e do Rio Grande do Sul que culminou, em 2018, com a pro-
moção de um novo projeto: os Estudos em Escrita Criativa, realiza-
dos mensalmente a partir de março deste ano nas livrarias Cultura de 
Recife e Porto Alegre (eventos que serviram de base para este livro).

Além de breve, este panorama não se propõe de maneira alguma 
a ser completo ou definitivo. É provável que muitas das ações que 
tiveram e ainda têm a região como palco escaparam do traçado desse 
mapeamento (que só foi minimamente possível porque no Nordeste, 
diferentemente do que já se observa no Sul e no Sudeste, a Escrita 
Criativa ainda não é um mercado em franca saturação). Este texto 
talvez seja, muito mais, um ponto de partida para se conhecer proje-

185 Ver Assis Brasil et al, 2016.
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tos mais antigos e consolidados, seguindo aberto para as novidades 
que estão tornando o Nordeste um destino tão promissor para a Es-
crita Criativa quanto o papel cultural que, hoje, ela tem mostrado 
ser capaz de desempenhar.
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