OFÍCIO DA PALAVRA

Projeto executado por meio da Lei Estadual
de Incentivo à Cultura de Minas Gerais.
CA 0616/001/2011

OFÍCIO DA PALAVRA
JOSÉ EDUARDO GONÇALVES (ORGANIZADOR)

1ª REIMPRESSÃO

Copyright © 2014 Instituto Cultural Flávio Gutierrez
Copyright © 2014 Autêntica Editora

Todos os direitos reservados pela Autêntica Editora e pelo Instituto Cultural Flávio Gutierrez.
Nenhuma parte desta publicação poderá ser reproduzida, seja por meios mecânicos,
eletrônicos, seja via cópia xerográfica, sem a autorização prévia dos editores.
editora responsável

Rejane Dias
texto final e edição

José Eduardo Gonçalves
Silvia Rubião
preparação de textos

André Rubião
revisão

Lúcia Assumpção
Eduardo Soares
projeto gráfico, diagramação e capa

Diogo Droschi
realização

Instituto Cultural Flávio Gutierrez

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP)
(Câmara Brasileira do Livro, SP, Brasil)
Ofício da palavra / José Eduardo Gonçalves (org.). -- 1. ed. ; 1. reimp. -- Belo
Horizonte : Autêntica Editora, 2015.
Vários autores.
Bibliografia.
ISBN 978-85-8217-455-5
1. Escritores brasileiros - Biografia I. Gonçalves, José Eduardo.
14-04408 					

CDD-869.98

Índices para catálogo sistemático:
1. Autores brasileiros : Vida e obra : Literatura brasileira 869.98

Belo Horizonte
Rua Carlos Turner, 420
Silveira . 31140-520
Belo Horizonte . MG
Tel.: (55 31) 3465 4500
Televendas: 0800 283 13 22
www.grupoautentica.com.br

São Paulo
Av. Paulista, 2.073,
Conjunto Nacional, Horsa I
23º andar . Conj. 2301 .
Cerqueira César . 01311-940
São Paulo . SP
Tel.: (55 11) 3034 4468

Rio de Janeiro
Rua Debret, 23, sala 401
Centro . 20030-080
Rio de Janeiro . RJ
Tel.: (55 21) 3179 1975

APRESENTAÇÃO

p. 7

OFÍCIO DA PALAVRA

p. 9

LUIZ RUFFATO p. 12
MILTON HATOUM p. 28
FERREIRA GULLAR p. 4 4
CRISTOVÃO TEZZA p. 62
BERNARDO CARVALHO p. 8 0
SILVIANO SANTIAGO p. 10 0
IGNÁCIO DE LOYOLA BRANDÃO
DANIEL GALERA p. 134
MARIA ESTHER MACIEL p. 14 8
CAROLA SAAVEDRA p. 160
GONÇALO M. TAVARES p. 174

p. 114

APRESENTAÇÃO

O livro Ofício da Palavra pode ser considerado como um presente.
Desde já, uma experiência rica e instigante. A edição criteriosa das
palestras de escritores contemporâneos, selecionadas entre as mais representativas do projeto Ofício da Palavra, sucesso há sete anos e parte
integrante da Ação Cultural do Museu de Artes e Ofícios de Belo
Horizonte, que tem como patrocinador a Oi, tem tudo para agradar
a pesquisadores, a estudantes e aos apreciadores da literatura brasileira.
O exemplar em suas mãos dá acesso a depoimentos orais de
quem vive de escrever. São reflexões sobre mapas, caminhos e atalhos
do ofício de seus autores. Os palestrantes escolhidos para integrar este
volume são um convite irresistível à leitura imediata. É só conferir:
Luiz Ruffato, Ferreira Gullar, Milton Hatoum, Cristovão Tezza,
Carola Saavedra, Ignácio de Loyola Brandão, Maria Esther Maciel,
Silviano Santiago, Daniel Galera, Bernardo Carvalho, Gonçalo M.
Tavares. Uma seleção criteriosa, integrada por onze dos melhores
REALIZAÇÃO
escritores brasileiros de nosso tempo.
Destaque no calendário cultural de Belo Horizonte, o projeto
Ofício da Palavra, com uma frequência de público que aumenta ano
a ano, está em plena sintonia com as diretrizes dos projetos patrocinados pela Oi e apoiados pelo Oi Futuro, ao democratizar o acesso
do público à produção artística e cultural contemporânea.
PATROCÍNIO

APOIO
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INCENTIVO

OFÍCIO DA PALAVRA

Escrever. Escrever para não esquecer. Para inventar a vida. Para
estabelecer algum diálogo com o outro. Escrever para sobreviver.
São muitas as razões que justificam o ato da escrita. Os depoimentos
recolhidos no projeto Ofício da Palavra e editados para este livro
falam de razões que tocam a cada autor de forma diferente. Cada
um se expõe a seu modo, faz seu mergulho particular nos labirintos
de seu ofício. Há o autor que vê o escritor como um ser solitário,
recolhido em seu silêncio cheio de vozes, imerso em suas fantasias.
Outro, por sua vez, acredita que o escritor nunca está sozinho, tantos
são os personagens que o habitam durante o processo de gestação
de uma obra. Escrevendo em períodos preestabelecidos do dia, com
horários bem definidos, ou de forma avulsa e desordenada, sem
qualquer disciplina, cada autor estabelece sua dinâmica de criação.
Ao leitor, é praticamente impossível distinguir, na leitura dos textos
literários, o processo de composição que dá origem ao que se revela
disponível aos nossos olhos. Não podemos, de antemão, afirmar que
tal frase saiu límpida de uma só vez ou se, ao contrário, foi reescrita
dezenas de vezes, até o autor se dar por satisfeito. Muito da curiosidade que cerca os eventos literários gira em torno desta questão:
afinal, como criam os escritores? Uma questão puxa outras. O que
os move? O que os inspira e atiça? O que os faz se aventurar a este
nível de exposição?
O Ofício da Palavra vai ao encontro dessas indagações.
Criado em novembro de 2006, o projeto é uma iniciativa do
Instituto Cultural Flávio Gutierrez, sob a inspiração de sua fundadora e presidente, Angela Gutierrez. Desde o primeiro encontro,
com o escritor Sérgio Sant’Anna, até maio de 2014, passaram pelo
9

projeto 65 autores, entre romancistas, contistas, poetas, cronistas e
letristas. Os eventos acontecem no hall do Museu de Artes e Ofícios, erguido na antiga Estação Central de Belo Horizonte. O que
o projeto proporciona é uma conversa franca entre o escritor e seu
público. Uma oportunidade rara de embate e diálogo, de reflexão
e de crítica, de desnudamento de ideias. Um bate-papo sem firulas
ou salamaleques. Enquanto a conversa acontece, as portas do museu estão abertas, de um lado, para uma das praças mais antigas da
cidade, e de outro, para os trens (do metrô e também de carga) que
continuam passando sobre os trilhos da estação centenária, separando as duas edificações que compõem o complexo museológico. Há
ali, naquele ambiente em que a vida da cidade se mistura às vidas
de personagens e narrativas diversas, uma saudável harmonia entre
ficção e realidade, entre o que acontece no cotidiano da metrópole e
o que é possível inventar com as palavras. A literatura faz perguntas
que a realidade não consegue responder, mas é dessa inquietude e
impertinência que se faz o melhor nas letras, em qualquer idioma.
Este livro traz uma seleção de 11 dos mais saborosos encontros
proporcionados pelo projeto. São 11 craques da língua portuguesa,
representativos de gerações e estilos diferentes. Do poeta maranhense Ferreira Gullar ao multiescritor português Gonçalo M.
Tavares, não há apenas o lugar de origem, a distância geográfica e a
idade a separá-los. Há, sobretudo, um modo particular de perceber
o valor da literatura em seu mundo e no mundo dos outros. Mas
isso importa pouco. São todos escritores – e dos bons. Vivem a nos
surpreender com a excelência e a originalidade de suas narrativas,
breves ou longas, em prosa ou verso. Ainda que diferentes, há entre
eles algo que os une irremediavelmente: a crença na palavra e na
força da linguagem. É na palavra que se sustenta não só o universo
genial que eles nos oferecem, mas o próprio território que ocupamos
como espécie. Só ela nos assegura alguma esperança de perenidade.
A leitura atenta de cada um dos depoimentos ilumina o enorme
esforço feito pelos escritores para dominar a linguagem literária.
Cada palavra esconde, em si mesma, uma luta permanente entre
sentimentos, percepções e modos de enxergar o mundo. E cada
palavra transformada em texto é, de certa forma, a tentativa do
homem de tomar posse de seu mundo. Neste sentido, a linguagem
10 |
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é uma guerra campal, um conflito de enormes proporções entre o
desejo de se expressar, de comunicar e compartilhar uma visão do
mundo, e o resultado desse esforço. Há quem se saia muito bem nesses
confrontos, outros nem tanto. Os autores aqui reunidos honram o
ofício da escrita. Eles foram selecionados a partir de critérios como
a qualidade explícita do depoimento, a diversidade de pensamento,
as representações geracionais, a variedade de gêneros – há romancistas, contistas e poetas, e alguns deles com boas incursões no gênero
ensaio. Há uma predominância de autores masculinos, que reproduz,
de certa forma, o percentual de mulheres que participaram do projeto.
Este volume pretende ser apenas o primeiro de uma série. Desta
forma, a edição privilegia os depoimentos mais antigos e, nem por
isso, menos atuais: Luiz Ruffato, Milton Hatoum e Ferreira Gullar
falaram em 2007; Cristovão Tezza, Bernardo Carvalho e Silviano
Santiago, em 2008; Ignácio de Loyola Brandão, Daniel Galera e
Maria Esther Maciel, em 2009; Carola Saavedra, em 2011, e, finalmente, Gonçalo M. Tavares, em 2012. Os textos foram cuidadosamente editados e revisados, com a aprovação final dos autores. Ouso
dizer que a leitura deles é não apenas prazerosa, mas indispensável.
Para os interessados em literatura contemporânea em língua
portuguesa, sejam leitores, críticos ou pesquisadores, é relevante o
que estes autores têm a dizer. Aqui estão, de certa forma dissecados,
processos e métodos de trabalho, crenças e influências, experiências
estilísticas e escolhas estéticas e pessoais, nos proporcionando uma
aproximação rara com o universo da criação literária. Acima de tudo,
esta obra é um convite à leitura de tantos outros livros, de muitos
e inimagináveis outros livros. É um brado a favor da importância
da palavra nos dias inquietos de então. Afinal, não há salvação na
literatura, mas sem ela é muito mais difícil viver.
José Eduardo Gonçalves
Curador do Ofício da Palavra
Belo Horizonte, maio de 2014.
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LUIZ RUFFATO

Luiz Ruffato (Cataguases, MG, 1961).
Ficcionista, poeta e cronista. Vive como
escritor profissional desde 2003. Sua estreia
na prosa se dá com o romance Eles eram
muitos cavalos, em 2001, Prêmio Machado
de Assis e Prêmio APCA, saudado pela
crítica como um dos mais importantes
livros da ficção brasileira contemporânea.
É autor da sequência Inferno Provisório –
composta pelos livros Mamma, son tanto
felice (2005, Prêmio APCA), O mundo
inimigo (2005, Prêmio APCA), Vista parcial
da noite (2006, Prêmio Jabuti), O livro das
impossibilidades (2008) e Domingos sem
Deus (2011, Prêmio Casa de las Américas).
Seus livros estão publicados em Portugal,
Itália, França, Argentina, Colômbia,
México, Alemanha, Cuba, Finlândia e
Estados Unidos. Destaca-se ainda como
organizador de inúmeras antologias.
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A SUBVERSÃO NARRATIVA

Sonho de família
Eu venho de uma família de migrantes. Minha mãe é de uma
colônia de italianos chamada Rodeiro, e meu pai é filho de portugueses, de uma cidade chamada Guidoval. Logo que se casaram, na
década de 50, eles migraram para Cataguases, cidade da Zona da
Mata mineira que já tinha forte vocação industrial desde o início do
século 20, especialmente na produção de tecidos. Agricultores sem
terra, eles saíram da roça em busca de vida melhor. O sonho deles era
dar aos filhos uma profissão e uma esperança. Minha mãe, lavadeira,
analfabeta, lavou muita trouxa de roupa, tenho essa lembrança forte
na memória. Meu pai era pipoqueiro. Eles deram duro e eu acabei
me formando em tornearia mecânica pelo SENAI. Eu não sei se
para alegria ou tristeza deles, acabei migrando para outros lugares e
outros afazeres, mas, enfim, cumpri o sonho deles. Tornei-me um
operário especializado.
Vida de trabalho
Desde pequeno eu ajudei no orçamento doméstico, fiz muita coisa
na vida enquanto estive em Cataguases. Já vendi cachaça, torresmo e
cigarro em balcão de bar. Menino ainda, eu atendia os tipos que frequentavam o botequim – prostitutas, operários, ambulantes. Trabalhei
num armarinho da cidade, vendia coisas como agulha, linha, botões...
Depois, adolescente, trabalhei numa fábrica de algodão hidrófilo. De
dia na labuta, à noite eu estudava. Aos 17 anos, fui para Juiz de Fora
para trabalhar como torneiro mecânico em uma oficina. Como eu
pretendia continuar os estudos, entrar na universidade, precisei fazer
13

o terceiro ano integrado, como reforço ao péssimo ensino que eu
havia tido em Cataguases. Naquele tempo, a escola pública era da
classe média, e os pobres, nos quais eu me incluía, quando estudavam,
estudavam em escolas semiparticulares que integravam a Campanha
Nacional de Escolas de Comunidade. Até o prédio da escola era emprestado, tudo era ruim, então eu tinha obrigação de estudar muito se
quisesse passar no vestibular. E não poderia errar na escolha! Eu tinha
de acertar de primeira. Eu imaginava que comunicação – olha só a
ignorância – tinha tudo a ver com tornearia mecânica, por causa de
telecomunicação, aquelas coisas todas. Por isso escolhi comunicação.
Naquele vestibular, eu passei em primeiro lugar.
Carreira na imprensa
Eu não tinha quem me sustentasse nem nos primeiros dias de
faculdade, por isso tive logo de trabalhar. Como eu descobri cedo
que comunicação não tinha nada a ver com tornearia mecânica,
entendi que precisava imediatamente entrar no mundo dos jornais.
Eu tinha de ser jornalista, ora. E foi o que aconteceu. Acho que
naquele momento, qualquer coisa que eu fosse fazer eu ia ter que
fazer, porque afinal de contas eu não tinha muita opção. Então para
mim o jornalismo nem foi uma opção consciente, foi algo que eu
me defrontei. Como eu sempre fui muito obstinado, fiz o melhor
possível. Em 1981 eu estava graduado em Comunicação Social pela
Universidade Federal de Juiz de Fora.
Ao longo dos anos 80, trabalhei como repórter, redator e editor em jornais de Juiz de Fora e Alfenas. Acompanhava os debates
políticos e literários, tentava tirar o atraso de tanto tempo vivendo
em um mundo meio que à parte. No começo dos anos 90, cheguei
a desistir da profissão, fui gerente de lanchonete, fiz outras pequenas
coisas. Finalmente, decidi mudar de vez para São Paulo e tentar a
sorte na imprensa, afinal eu tinha estudado pra isso. Posso dizer que
fiz uma carreira relativamente boa no jornalismo. Quando deixei a
profissão, 13 anos depois, eu era secretário de redação do Jornal da
Tarde, então um dos mais importantes do país. Cheguei, portanto,
ao segundo cargo de importância na hierarquia daquele periódico
que fez história no Brasil. Mas a decisão estava tomada, eu optara
pela literatura.
14 |
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A descoberta da literatura
Minha relação com o jornalismo foi ditada pelo acaso. Já com
a literatura, o acaso tem a sua responsabilidade mais no começo
da história. Teve um encontro que deflagrou todo o resto. Foi em
um domingo, meu pai vendia pipocas na praça, o movimento era
sempre intenso após a missa. Meu pai fazia as pipocas, minha mãe
enchia o saquinho e eu dava o troco. Estávamos naquela função
quando um senhor parou perto do carrinho ao nosso lado e falou
assim: “Nossa! Que menino bacana! Um menino deste tamanho
e já trabalhando!”. E perguntou: “Onde esse menino estuda?”. O
pai respondeu: “Ele estuda no colégio Antônio Amaro”. Diga-se,
a bem da verdade, que era um colégio horrível. O tal senhor continuou: “Por que ele não estuda no colégio Cataguases, que é um
colégio ótimo?”. Meu pai: “Porque nunca tem vaga lá”. O sujeito
arrematou: “Imagina. O senhor me procura que eu vou arrumar
uma vaga pra esse menino”. Ele deixou o endereço e foi embora, só
que ele não conhecia o meu pai. Na segunda-feira de manhã o meu
pai estava lá na sala dele. “Você falou que vai arrumar vaga para o
meu filho…”. O homem deve ter se assustado com meu pai, mas o
fato é que arrumou a vaga para mim.
No ano seguinte eu fui estudar nesse colégio Cataguases e,
quando cheguei lá, eu me senti completamente deslocado – eu vinha da periferia, aquelas pessoas eram de classe média. Me lembro
que andava, nos intervalos de aula, encostado nas paredes, porque
não me sentia nem um pouco bem. Uma dessas vezes aconteceu o
inusitado. Eu estava, como de hábito, me movendo pelas paredes
quando, de repente, caio dentro de uma sala – era a biblioteca. Caí
literalmente dentro da biblioteca. Eu ainda estava me erguendo
quando, subitamente, me vi diante da bibliotecária, bem à minha
frente: “Você quer um livro?”. Eu estava assustado, fiquei olhando
para a cara dela. “Toma esse livro”, ela disse, e entregou um volume,
“você me devolve semana que vem”. Eu peguei o livro, enfiei-o
debaixo do braço e fui embora. Não tive coragem de falar para ela
que não queria o livro. Como eu tinha o livro na mão, ao chegar
em casa, eu fui lê-lo. E quando eu li o livro, fiquei mal. Eu sempre
acho que a literatura modifica o mundo porque a literatura modifica as pessoas. Eu tive febre, fiquei muito mal mesmo, estranho.
L U I Z R U F FAT O
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Hoje eu sei por quê. Na época, evidentemente, eu não sabia. Não
sei por que cargas-d’água a bibliotecária me colocou esse livro nas
mãos. Era o livro Bábi Iar, do russo Anatoly Kuznetsov, que contava
a história de um massacre de judeus em Odessa, na Segunda Guerra
Mundial. Aquilo não tinha absolutamente nada a ver com a minha
realidade em Cataguases, uma cidade até então pacata, sem assassinatos
ou crimes violentos. Aquele livro, de um autor que eu não conseguia
sequer pronunciar o nome, era de extrema violência. A leitura me
apresentava a algo diferente de tudo o que eu sabia até então. O que
aconteceu, afinal? Eu percebi que o mundo que eu conhecia, o mundo
da minha cidade, era muito pequeno. Existiam lugares diferentes de
Cataguases, climas diferentes, pessoas falando diferente – e existia,
inclusive, gente se matando em outros lugares. Eu acho que nesse
momento eu descubro a minha pequenez. Aí eu descubro a literatura.
Formas de ler
Naquela época, eu percebi claramente que deveria me informar melhor do mundo em que eu vivia. Eu não tinha dinheiro
para comprar livros e nem havia livraria em Cataguases, apenas um
jornaleiro italiano, o senhor Leone, que, entre outras coisas, vendia
livros da Edições de Ouro. Eram livros bem pequenos, tão antigos,
que ficavam todos com as lombadas cheias de cocô de mosquito,
porque ninguém os comprava. E ele não deixava a gente sequer
pegar no livro. Eu tive de buscar outras maneiras de ler: jornal que
embrulhava verdura, bula de remédio, aqueles comunicados de falecimento comuns no interior e mais o que estivesse à mão. Foi um
período de leitura precária.
Eu só vim a descobrir a literatura de verdade quando eu fui para
Juiz de Fora estudar. Eu devo isso a duas pessoas, que na época eram
mais do que professoras, eram minhas amigas: Hilda Cursio e Imaculada Reis, que me alertaram para a necessidade de prestar mais atenção
na leitura e na literatura. E nesse momento acho que eu comecei a me
despertar também para a possibilidade de um dia, talvez, vir a escrever.
O Brasil na mira
Juiz de Fora foi também a descoberta da política. Até então,
minha ignorância era de tal tamanho que eu nem sabia da existência
16 |
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da ditadura. Eu descobri a ditadura em 1978, durante a greve de estudantes, quando me deparei no centro da cidade com um monte de
gente na rua, a polícia batendo em todo mundo, eu perguntava: o que
está acontecendo? Foi só nesse momento que eu entendi que estávamos
sob um regime duro, de exceção. Por volta de 1979, eu comecei a ler
com mais cuidado, a me entrosar com pessoas que faziam poesia. Era
o tempo da “poesia marginal”, da poesia alternativa, eu senti o quão
longe eu estava de uma formação adequada. Decidi que iria cuidar eu
mesmo da minha formação, sozinho. Eu comecei a ler muito, a me
programar para aprender. Como eu disse, sou muito obstinado. Eu
me preparei durante muitos anos, para quem sabe, um dia, virar um
escritor. Passei de 1979 a 1986 lendo, acredito que eu não tenha escrito
quase nada nessa época, mas lendo muito, tentando entender um monte
de coisas relativas ao meu processo… o que era o Brasil, como você
percebia o Brasil na literatura, quem eram os protagonistas dos livros.
Eu descobri uma coisa fantástica: o marginal, o bandido, esse
personagem está muito bem representado na literatura brasileira,
em vários momentos; você tem o camponês também muito bem
representado; o aristocrata idem; também estão bem representados
a classe média, o pequeno burguês, o burguês... Mas, incrivelmente,
você não tem o operário urbano. Nós podemos contar nos dedos,
nos dedos de uma mão, quantos romances ou quantos escritores
trabalharam com a figura do operário urbano no Brasil. E quando eu
descobri isso eu levei um susto. “Se algum dia eu quiser ser escritor,
eu quero trabalhar exatamente com isso”, foi o que eu pensei. Eu
conheço esse universo, está entranhado em mim. Eu morava numa
cidade industrial, meu ambiente de trabalho era a indústria, fui operário têxtil, fui torneiro mecânico, a minha vida inteira eu convivi
com o imaginário dessa transformação de um país rural para um
país urbano, morando inclusive nas franjas desses lugares, porque na
verdade São Paulo e Rio de Janeiro sempre se abasteceram da mão
de obra que vem de outros lugares. A minha cidade sempre foi polo
de migração industrial, nós tínhamos uma escola do SENAI muito
boa, as turmas se formavam e partiam em busca dos grandes centros.
Havia até em São Paulo uma colônia de cataguasenses no bairro do
Ipiranga. Então, quando eu decidi escrever, eu quis escrever sobre
o operário, sobre a formação do Brasil.
L U I Z R U F FAT O
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Violência secular
O projeto “Inferno Provisório”1 tem exatamente esse sentido.
A questão da violência, em nosso país, é tratada de uma maneira
absolutamente irresponsável, como se fosse algo que tivesse nascido ontem no Brasil. O Brasil, na verdade, nasce com violência. O
país começa com os colonizadores chegando aqui e dizimando os
índios, depois temos os africanos capturados para trabalhar à força
na lavoura, com extrema violência. Fala-se em democracia racial a
partir da figura do mulato, mas nos esquecemos de que o mulato
no Brasil é fruto do estupro das mulheres negras pelos brancos. A
violência sempre esteve entre nós. Nos cinco volumes de O Inferno
Provisório eu tento entender um pouco, a partir do ponto de vista do
proletariado brasileiro, como é que nós chegamos ao ponto onde nós
estamos. Partindo de uma pergunta ou uma provocação de um verso
do Caetano Veloso que diz: “Nesse país o que está em construção
já é ruína”. Esta é talvez a melhor síntese do Brasil. Nós somos um
país em construção e ao mesmo tempo nós já somos ruínas. Se eu
puder trabalhar tendo isso como parâmetro, se eu puder descrever
e discutir isso com a minha literatura, eu já me dou por satisfeito.
Livros em ruínas
Ao entender que não havia a figura do operário urbano na literatura brasileira, eu percebi um espaço onde eu poderia me colocar e
contribuir. Se havia um espaço a ser ocupado, deveria haver também
uma forma literária de executar esse projeto que não fosse também
convencional ou repetidora de fórmulas. Seria uma grande contradição da minha parte se eu tomasse, como forma do meu romance,
a forma do romance burguês. O romance – não faço aqui nenhuma
revelação – nasce da necessidade de expressão de uma classe social
em um determinado momento do século 12, a sua gênese traz uma
forte carga ideológica. Eu achava que, ao usar a forma do romance
tal como nós a conhecemos, eu estaria traindo o meu projeto na
sua origem. O que fazer, então? Eu não consigo inventar nada, sei
A pentalogia Inferno Provisório é composta dos romances Mamma, son tanto felice (2005),
O mundo inimigo (2005), Vista parcial da noite (2006), O livro das impossibilidades (2008)
e Domingo sem Deus (2011).

1
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que sou limitado, então eu fui buscar uma saída na própria história
da literatura. Se quiséssemos retroceder até o século 1, veríamos
como Petrônio, no Satiricom, já faz um romance que é um deboche
da estrutura convencional do romance. Mas não precisamos ir tão
longe. Fiquemos com Sterne,2 que escreve no século XVIII um livro
chamado A vida e as opiniões do cavalheiro Tristram Shandy. Neste livro
caudaloso de mais de 800 páginas, o autor usa e abusa de recursos
estilísticos e narrativos pouco comuns. É um romance que desconstrói
o gênero. Em outro livro, chamado Viagem sentimental pela França e
Itália, o mesmo autor inicia a obra com um diálogo e a termina de
repente, sem qualquer explicação, é uma narrativa bem incomum.
Ele não chega sequer à Itália, ele para na França! O sujeito quebrou
com as regras narrativas no século 18!
Eu percebi que esse tipo de desconstrução era uma maneira de
subverter não só a forma do romance, mas também de desconstruir
o próprio discurso do que eu queria. A partir daí, eu me impus a
seguinte questão: o que seria escrever a história do ponto de vista
do proletariado? O proletariado como uma classe social que não tem
voz, não tem imagem, não tem rosto e que, portanto, não tem nem
o próprio discurso. Eu peguei a ausência do discurso – ou o discurso
em ruínas – e fui escrever os meus livros em ruínas. Eles eram muitos
cavalos é um romance em que o discurso e a própria estrutura são
ruínas. Ele poderia ser um romance, mas não é. É como se fosse uma
escola recém-construída, mas já tomada pelos traficantes de drogas
e que não serve para mais nada em torno da educação, a serventia
dela é outra. Como eu tenho para mim que a figura do escritor não
tem a menor importância, o que importa é o trabalho, é o livro que
resulta desse esforço, então eu não tenho nenhuma sacralidade em
relação ao texto. O texto para mim deve ser uma espécie de ligação
entre a sociedade e a sua representação, seria como um espelho.
O escritor seria um mero mediador. O meu compromisso com
a literatura é um compromisso com a precariedade do discurso,
a precariedade do texto, a precariedade do mundo em que vivo.
2

Laurence Sterne (1713-1768), escritor e clérigo anglicano irlandês, deixou uma
obra que surpreende pela quebra de convenções narrativas. Machado de Assis o
reconheceu como uma de suas influências literárias.
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É uma forma de denúncia, mas também uma forma de representação dessa realidade. Eu não conseguiria representar a realidade que
eu vivo, que é absolutamente caótica, precária e arruinada, de uma
maneira organizada, sedimentada, bem construída.
Exercício do poder
Algo que sempre me intrigou no Brasil é a relação muito estranha que se estabelece entre as correntes políticas dominantes,
não importa se de direita ou esquerda, com o que eles chamam de
povo. O pensamento corrente é o seguinte: se em uma determinada
comunidade as pessoas gostam de funk, então nós vamos levar funk
até elas. Eu sempre achei isso de uma imbecilidade completa, porque
se a comunidade já tem funk, por que não levar até ela outra coisa,
seja jazz ou música popular, para que as pessoas possam ter opção?
Não é que eu ache funk ruim ou bom, não é isso, mas é uma questão
de oferecer alternativas para escolha.
O escritor Danilo Kis3 tem uma frase que se aplica bem a esta
reflexão: quem lê um livro busca ignorância, quem lê vários livros
busca sabedoria. Para mim é claro esse sentido, quanto mais possibilidades você oferece para as pessoas, mais elas podem buscar essa
sabedoria. Quando eu digo que tento descrever o mundo do ponto
de vista do proletariado, muita gente reage questionando a linguagem
que eu adoto: “imagina, você é um escritor difícil, não tem nada
a ver, você tinha que escrever mais fácil”. Isso é uma visão fascista
da linguagem, é a visão da linguagem como poder. Esta posição
pressupõe que se o outro é um proletário, ele então é imbecil, ele só
vai conseguir ler um texto ordenado de forma básica, com sujeito,
verbo, predicado, nada além disso. Eu penso exatamente ao contrário.
Eu penso que o mundo ideal, o mundo que eu quero, é o mundo
em que as pessoas tenham condições de ler qualquer coisa. Eu já fiz
essas experiências inúmeras vezes. Faço questão de entregar meus
livros para pessoas que não são do mundo acadêmico, pessoas até
sem muita instrução, e elas entendem! Primeiro, elas não entram
3

Danilo Kis (1935-1989), autor iugoslavo, chegou a ser indicado ao Prêmio Nobel
em 1989, ano em que veio a falecer. No Brasil, sua obra mais conhecida é Jardim,
cinzas, publicada pela Companhia das Letras em 1986.
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pela linguagem, elas entram pela história. Mas a partir do momento
que elas são capturadas pela história, elas percebem que aquela linguagem é abertura e não fechamento. Se eu faço um livro em que
falo de favela, usando linguagem absolutamente pobre e falando de
violência de uma maneira absolutamente pobre, que graça tem? Qual
o sentido de reforçar, com a minha literatura, um pretenso papel
de inferioridade do outro? Eu prefiro retratar o mundo, as coisas
todas que eu vejo, não da maneira que as pessoas gostariam que eu
fizesse, mas da maneira que eu gostaria que elas percebessem. Essa
forma narrativa também é uma estratégia de poder? Sim. Claro que
é. Mas eu acho muito mais saudável, muito mais salutar, do que esse
rebaixamento fascista da linguagem, seja no cinema, seja nas artes
plásticas, seja na literatura.
O trabalho (me) move
A figura glamourizada do escritor é uma invenção da elite. A
burguesia diz o seguinte: esse rapaz é um doido, é um escritor, então
não temos que nos preocupar com o discurso dele. Ou seja, você
deslegitima o discurso do escritor porque ele é um cara malucão,
vive nos bares bebendo, é um cara que mexe com droga etc... Essa é
a imagem que interessa a quem quer que nada mude. Uma boa parte
dos meus colegas de ofício reforça intencionalmente essa imagem
do escritor como uma pessoa diferente, como alguém que tem um
contato com alguma coisa que você não tem. Por que, afinal? Por
um lado, essa posição te dá um poder sobre o outro, por você ser
diferente, não ser igual. E por outro lado, sem que esse autor saiba,
ele está atendendo os interesses de quem não quer que mude absolutamente nada. Então, para mim, sempre foi muito importante eu
saber que o meu trabalho é absolutamente igual a qualquer outro, tão
bom ou ruim quanto qualquer um. Eu simplesmente sento e escrevo.
Eu trabalho, todos os dias, de sete da manhã até meio-dia, meio-dia
e meia. À tarde eu não tenho um horário fixo, posso ler, resolver
problemas da casa, voltar a escrever, enfim, fico mais livre. Mas de
sete ao meio dia e meia, eu trabalho rigorosamente. E as pessoas
falam assim: “Como assim? Você fica fazendo experiência?”. Não
é experiência, eu sento e trabalho. Dá uma dor nas costas danada,
porque você tem que ficar sentado durante horas. É um trabalho
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solitário, muitas vezes você não pode estar com as pessoas que você
gosta. Doem as vistas. Eu uso óculos porque eu tenho que ficar com
aquele negócio iluminando a minha cara todos os dias. Não tem
essa história de experiência, é trabalho. Agora, para isso eu tenho
uma disciplina, eu sei exatamente aonde quero chegar. Se a minha
literatura presta ou não presta, não me interessa saber, não é isso que
me move. O que me move é o meu trabalho.
O escritor atuante
Além da produção literária própria, eu tenho vários outros projetos de atuação na sociedade. Já que eu não sou político, não trabalho
em nenhuma ONG, não tenho esse lado assistencialista, eu acho que
o meu trabalho como intelectual – tão importante quanto qualquer
outro – também permite atuar e intervir na sociedade, dentro daquilo
que eu sei fazer. É o caso do meu envolvimento em projetos como a
antologia chamada Entre nós, cujo foco é a questão da homossexualidade
através do tempo. A antologia começa com Machado de Assis, no final
do século 19, e chega ao começo do século 21, com a menina chamada
Simone Campos, do Rio de Janeiro, passando por vários autores como
Autran Dourado, Rubem Fonseca, Lygia Fagundes Telles. O que eu
quero com isso? Eu quero provocar uma discussão na sociedade sobre
a questão da homossexualidade. É uma grande hipocrisia achar que,
porque aceitamos a Parada Gay, a questão da homossexualidade está
resolvida na sociedade. O braço armado da sociedade, que é a polícia,
continua matando e reprimindo pessoas por causa da opção sexual.
A nossa legislação é retrógrada, é refém do pior conservadorismo.
Quando se discute o “casamento homossexual”, a questão central a ser
debatida são os direitos individuais. É uma questão de resguardar os
direitos de pessoas que vivem juntas, independentemente de sexo ou
quem quer que seja, da mesma maneira. O meu papel de intelectual
é intervir na sociedade, influir no debate.
A memória do corpo
Eu sou absolutamente incapaz de escrever sobre algo que não
tenha me tocado fisicamente. É uma questão corporal, mesmo. A
minha memória afetiva está muito ligada a coisas que ficaram registradas no corpo: as cicatrizes do meu corpo, as nódoas do meu corpo,
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as marcas do meu estar no mundo de uma maneira efetiva. Por isso
o ofício do escritor é interessante no sentido de ele ser um mediador. Como alguém pode ser mediador de algo que ele não se deixa
tocar? Para mim, a mediação se dá entre esse toque que eu recebo
e o toque que eu passo para frente. A memória afetiva, a memória
social, para mim elas estão absolutamente misturadas no sentido do
corpo físico. Na questão do romance, na construção da subjetividade, a minha pergunta é a seguinte: como construir subjetividades
hoje se sequer podemos falar sobre sexo, no sentido de masculino e
feminino? No mundo em que o masculino e o feminino estão em
questão, a própria subjetividade é questionada. A subjetividade do
ponto de vista burguês é muito clara, ela é compartimentada. A desconstrução do romance serve também para a própria desconstrução
da subjetividade, no momento em que esta também está em ruína.
Estas são coisas em que eu acredito hoje, talvez amanhã eu pense de
outra forma. São verdades, digamos assim, provisórias. E a minha
verdade provisória hoje em relação à construção do romance é essa.
As lições do jornalismo
O jornalismo me ajudou em duas ou três coisas. A primeira delas,
a disciplina. Se eu não tivesse passado pelo jornalismo talvez eu tivesse
uma dificuldade maior de desenvolver o meu trabalho. Com o jornalismo eu aprendi que eu não tenho que ter temperatura, espaço ou
condições ideais, eu tenho que trabalhar. Imagina se o repórter chega
para o chefe e diz: “puxa, não vai dar pra escrever a matéria, estou sem
inspiração”. Ele seria demitido imediatamente. Você tem que chegar e
trabalhar, é o seu ofício, é onde você tira o seu ganha-pão, e acabou.
Por isso não existe essa história de inspiração, o que existe é trabalho.
A segunda coisa que o jornalismo me mostrou é o que eu não
deveria fazer na literatura. Ou seja, eu não devia usar linguagem de
jornalismo, eu não devia descrever as coisas que o jornalismo descreve, eu não devia ter o olhar que o jornalista tem. O jornalismo foi
interessante também como ponto de partida para a desconstrução da
linguagem. A linguagem do jornalismo tem que ser uma linguagem
mais digerível para o leitor, a partir de um olhar pretensamente objetivo, que a gente bem sabe que não é verdade. Mas que se propõe
ser. Já o olhar do escritor é absolutamente subjetivo, e a desconstrução
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do discurso parte disso. A minha literatura começa exatamente onde
termina o jornalismo. Quer dizer, aonde o jornalista vai, e olha, e
sente uma determinada situação e descreve aquilo, aí começa a minha literatura, porque eu quero ver o que tem por trás daquilo ali.
O que faço, afinal?
Eu não sei muito bem como encaixar os meus livros. A começar
pela definição do gênero, se é romance ou conto, para mim é um
pouco difusa. O meu primeiro livro, Histórias de remorsos e rancores foi
publicado como contos, mas eu o considero um romance. O livro
seguinte, Os sobreviventes, passou pela mesma “crise” de identidade,
eu nunca o considerei sendo um conjunto de contos. Eram histórias, de certa forma, continuidade do primeiro livro. O fato é que
a editora me disse que livros de contos não vendem bem, tínhamos
aí um problema. O que eu fiz foi transformar os meus contos num
grande romance. Foi quando eu desenvolvi a saga de Inferno Provisório – transformei todas aquelas histórias ou contos em romances.
Mas há também uma linha tênue que separa a própria literatura
de outros gêneros, como o ensaio. A verdade é que eu faço coisas
que não são muito encaixáveis numa definição prévia.
Eu tento trazer para dentro da literatura coisas que normalmente
não são da literatura. Como as artes plásticas, por exemplo. Eu vejo
isso no emprego que faço do recurso das colagens. Também procuro
trazer a linguagem do teatro, assim como a do cinema. Fundamental
é a linguagem da poesia, principalmente pela questão do ritmo. A
literatura para mim precisa ter ritmo. Eu não consigo ler coisas que
não tenham ritmo, tenho uma dificuldade muito grande com aqueles
textos que chamo de paracardíacos, você começa a ler e para, começa
a ler e para. Não importa o tipo de pontuação usado pelo escritor,
o texto precisa preservar o ritmo.
A questão do ensaio para mim se apresenta na própria forma
que eu uso na minha ficção, que é uma discussão ensaística. A maneira
como eu exerço a minha ficção é reflexiva, pois ela traz em si o próprio
questionamento do gênero. E no momento que eu questiono o gênero
eu estou fazendo um ensaio também. Então, para mim, essas coisas
não são categorias estanques, pelo contrário, gostaria que elas fossem
todas misturadas e daí surgisse alguma coisa que eu não sei o que é.
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Machado de Assis
Todos falam em Machado de Assis como o grande escritor brasileiro. Eu não acho o Machado o grande escritor brasileiro, eu acho
Machado de Assis o grande escritor universal. Também o tratam como
um escritor clássico, no sentido de um escritor fechado em si mesmo. É
o mais revolucionário escritor brasileiro, simplesmente isso. Da sua fase
madura, ele só tem um romance que você pode chamar de romance,
que é o Dom Casmurro, os outros livros não são romances no sentido
tradicional. Ele ficou o tempo inteiro brincando com isso, colocou em
questão o próprio gênero romance, mas ele é um autor chamado de
clássico. De certa forma, é mais cômodo classificá-lo como um autor
clássico, imexível, indiscutível, e deixa ele lá, ponto.
Outras linguagens
Eu gosto de outras linguagens, como o teatro e o cinema, mas não
me meto com eles. Em 2003, por exemplo, eu havia acabado de sair do
jornal quando fui procurado pelo Luiz Fernando Carvalho, diretor que
na época estava começando o projeto Quadrante,4 na Rede Globo. Ele
me convidou para trabalhar como roteirista. Eu estive no Rio, conversamos durante horas, recebi uma excelente proposta de trabalho. Em
um determinado momento, eu disse a eles que iria para o hotel e daria
uma resposta no dia seguinte. Mas eu saí de lá com a certeza absoluta de
que eu não queria. E no outro dia, falei: não quero. Não me interessa.
Assim como não me interessa fazer teatro. Não tenho nada contra, pelo
contrário, acho que é uma coisa apaixonante, só que são outras linguagens, que exigem outros tipos de relacionamento com elas. A carpintaria do teatro é uma coisa complicadíssima. Além disso, eu tenho uma
dificuldade imensa de trabalhar com outras pessoas. Eu sou uma pessoa
chatíssima, perfeccionista. Eu não conseguiria trabalhar em grupo, nesse
sentido. Quer dizer, na carpintaria do teatro você tem que trabalhar com
outras pessoas. No cinema então isso é muito pior, porque você faz um
roteiro, quinhentas pessoas vão e mexem no roteiro. Para mim não me
interessava, não me interessa. Ou seja, a minha relação com essas outras
linguagens é excelente, mas só que eu não me meto com elas.
4

Série para TV baseada em obras literárias, como a Pedra do Reino, de Ariano
Suassuna.
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Mercado editorial
O mercado editorial brasileiro é vivo, forte, pulsante, a ponto de
interessar aos grandes grupos editoriais, principalmente da Espanha. Por
que esses caras viriam comprar as editoras nacionais se o mercado não
fosse atrativo? Não é verdade que livro não vende no Brasil. Nós temos
uma população hoje de 200 milhões de habitantes. Vamos imaginar
que tenhamos aí 50% de analfabetos funcionais, então são 100 milhões
de pessoas, dos quais só 10% têm dinheiro para comprar livros. São 10
milhões de pessoas. Se apenas 10% deste total se interessar por livros,
ainda assim são números muitos grandes. Para os escritores, é um mercado muito bom. Eu não vivo só de direitos autorais, mas eu vivo de
literatura. Vivo de organizar antologias, de participar de palestras, de
projetos ligados à literatura. O mercado editorial então existe e funciona.
O outro lado é o seguinte: por que a literatura brasileira não vende? Aí é outra discussão. A literatura brasileira não vende por alguns
motivos, um deles é justamente o comportamento do escritor, essa
fantasia que o escritor brasileiro tem de que ele vai escrever um livro,
publicar e ser reconhecido imediatamente como um gênio. Aí ele deita
no sofá e fala assim: agora eu vou esperar a glória. E a glória não vem.
Eu acho que o escritor tem três momentos importantes no
trabalho dele: o primeiro, obviamente, quando ele escreve, que é o
momento mais importante; o segundo é quando ele se envolve, de
fato, na produção do livro junto à editora; o terceiro momento, que
é tão importante quanto o primeiro, é a dedicação à divulgação do
seu trabalho. Isso dá trabalho. O escritor brasileiro, de modo geral,
se acha um gênio e acha que não é papel dele divulgar os livros que
escreve. Eu viajo para todos os cantos do país, dou entrevistas em
casa, por telefone, dou entrevistas nas cidades que visito, o tempo
todo estou disponível, isso é trabalho. Agora eu pergunto: as pessoas
realmente estão interessadas em fazer isso? As pessoas querem trabalhar? Não sei. Eu quero.
No olho do furacão
A crítica literária no Brasil está centrada hoje na academia, com
muita gente fazendo ótimos trabalhos. É uma crítica extremamente
importante para o desenvolvimento da literatura contemporânea. Talvez
seja a primeira vez na história brasileira que as universidades estejam
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acompanhando, de fato, o que está sendo feito na atualidade. Eu costumava brincar que o slogan da universidade era “autor bom é autor
morto”. Igual à polícia, para quem bandido bom é bandido morto. Era
assim, não é mais. Hoje existem inúmeros nichos de acompanhamento
do que está sendo feito na literatura brasileira, com muita coragem.
Porque é preciso coragem, acima de tudo, para avaliar o que está sendo
feito junto quando esta produção acontece. Essa atitude da crítica, de
certa maneira, está realimentando a literatura brasileira contemporânea.
Compromisso com o meu tempo
Eu não concorro com ninguém. Para mim não faz a menor diferença se há cinquenta, duzentos, quinhentos escritores escrevendo
hoje no Brasil. Quanto mais gente escrevendo, melhor. Eu tenho um
caminho que não vai mudar, não importa se há mais ou menos gente
trabalhando. Eu não sei rotular o que faço. Essa dicotomia entre literatura realista, irrealista, surrealista, sei lá o que mais, isso são rótulos
colocados em alguns escritores apenas por uma questão de escaninho. Acho até engraçado que chamem a minha literatura de realista,
porque há histórias nos livros que são fantásticas, não são exatamente
um exemplo de realismo. Mas também não sei como chamar, nem
dou a menor importância a isso. Todas essas compartimentações são
desnecessárias. Também não gosto do rótulo de literatura de denúncia
social, com o qual já quiseram me imprimir. A literatura, para ser
reconhecida como tal, procura uma linguagem capaz de transcender
o tempo, o espaço, não se prende ao aqui e agora. Se ela se atém à
denúncia social, o resultado pode ser o esvaziamento da literatura.
Na verdade, não suporto que coloquem adjetivos na literatura
ou em qualquer arte. Não interessa o tema, importa se é literatura.
Literatura sociológica, literatura fisiológica, literatura animalesca, que
importam os nomes? Na minha literatura, o compromisso é antes de
tudo com o tempo que eu vivo. O tempo em que eu vivo faz com que
eu escreva esse tipo de literatura que eu escrevo. Em outro momento,
talvez escreva outra coisa, mas vivendo nesse tempo eu escrevo dessa
maneira e, com certeza, tento fazer o melhor que eu posso.
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O ARTESÃO DA MEMÓRIA

Trabalho com as mãos
Meus bisavôs maternos eram imigrantes libaneses que chegaram
à Amazônia brasileira no começo do século XX. Não os conheci, mas
dos meus avós guardo lembranças nítidas, que vêm da minha infância.
Por exemplo, o trabalho deles em casa e na loja A Parisiense. Meu avô
abria caixas de tecidos, nomeava cada tipo de pano e explicava o modo
rudimentar da fabricação da seda. No Líbano, a família dele criava
bichos de seda; lembro também de minha avó fazendo doces árabes
e quibes, para depois vendê-los nas ruas de Manaus. Certa vez meu
avô disse que era importante construir coisas com as mãos: “Se você
não souber fazer nada com as suas mãos, a sua experiência de vida será
muito rala”. Sem saber, ele estava falando de uma concepção antiga do
trabalho, que vem dos gregos. Sempre admirei o trabalho dos artesãos,
uma atividade que transforma elementos da natureza em objetos de
uso ou de deleite visual. Anos depois tentei fazer alguma coisa com
as minhas mãos: construir palavras, construir frases, construir livros.
E, literalmente, escrevendo à mão.
Intuição de mãe
Não acho que ser escritor é um destino – ou um maktub, conforme a expressão árabe – que já está traçado para nossa vida. Infelizmente, não acredito totalmente em vocação. Mas acredito na
força da intuição e da imaginação, e no trabalho obstinado com a
linguagem. São essas coisas que moldam a atividade essencial do
escritor. Mas às vezes o destino se encontra no acaso... E o acaso é
um dos motivos romanescos. Por exemplo, o fato de a minha mãe
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ter comprado as obras completas de Machado de Assis. Eu devia ter
uns 12 ou 13 anos. Um livreiro, ao melhor estilo de caixeiro viajante, parou em frente à minha casa, em Manaus, oferecendo aquela
preciosidade. E minha mãe não hesitou!
Comecei a ler a obra de Machado naquela época. Alguns contos
me fascinaram, sobretudo na coletânea Histórias da meia-noite. Lembro que fiquei interessado pelo título, achando que o livro reunisse
histórias de mistério e terror, alguma coisa apavorante, mas não era
nada disso. Foi assim que me iniciei no genial Machado de Assis.
Descobri A parasita azul, que é onde ele começa a segunda fase da
sua obra, com uma série de narrativas magistrais. É claro que eu
não entendia a complexidade dos contos, mas desde então Machado
passaria a fazer parte da minha vida.
A floresta oculta
Apesar desse gosto que tomei pelas palavras, acabei por estudar
Arquitetura. Com certeza, por influência da minha mãe. Ela sempre
quis ser arquiteta, mas pelo fato de ter se casado muito jovem, aos 17
anos, não prosseguiu os estudos. Desde menino, eu a escutava falar
dessa frustração, de nunca ter realizado esse desejo. Durante muito
tempo aquilo ficou na minha cabeça e acabei tentando cumprir um
desejo frustrado: a profissão que foi proibida à minha mãe. Enfim, há
razões mais profundas, inconscientes, e eu falei disso nas poucas sessões de análise que fiz, mas prefiro não me enveredar nesse labirinto.
A verdade é que eu gostava muito de literatura, apesar de só ter
começado a escrever mesmo nos anos 70. Antes, quando tinha 16
anos, publiquei um poema no jornal Correio Braziliense. Depois, nos
anos 70, escrevi alguns contos, mas não publiquei nada, a não ser
poemas e textos num livro chamado Amazonas, um rio entre ruínas. É
curioso porque, muito tempo depois, as ruínas vão aparecer, talvez
inconscientemente, nos romances que eu escrevi. Eram poemas e
textos que, em meados dos anos 70, já falavam da destruição anunciada da Floresta Amazônica.
De volta para casa
Formei-me em Arquitetura na USP e me concentrei ao máximo na profissão. Fui até professor de História da Arquitetura.
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Afinal, era impensável viver de literatura no Brasil. Até que, um
belo dia, ganhei uma bolsa de estudos e fui embora do país. O que
seriam quatro meses na Espanha transformaram-se em quatro anos
na Europa. Chegou um momento em que, se eu não voltasse, teria
ficado por lá. Não sei se pelo resto da vida, mas por muito tempo.
Felizmente voltei. Por uma dessas alucinações, troquei Paris por
Manaus, voltando humildemente para a cidade onde nasci. Eu estava
sentindo falta do ritmo, da melodia das palavras, das paisagens, da
família, dos amigos. Acho que a infância me trouxe de volta. Uma
infância já longe no tempo, mas não totalmente esquecida. Uma
infância perdida na memória.
O primeiro livro
Quando voltei para o Brasil houve uma mudança no meu
olhar. Percebi que as coisas que eu tinha escrito, inclusive algumas
narrativas enquanto morava na Europa, eram muito ruins. Nessa
época eu decidi escrever o meu primeiro livro. Não quis começar
por uma narrativa breve. Achava que na minha experiência de vida
havia matéria para escrever um romance. Isso é interessante: às vezes
você começa a escrever um conto e acha assunto para escrever uma
novela ou um romance; ou então, ao contrário, começa a escrever
uma narrativa mais longa, mas a matéria vai ficando rala e acaba
se transformando num conto. Lembro-me do livro Lord Jim, do
Joseph Conrad, que começou como um conto e que, felizmente,
se transformou num romance, um dos grandes de língua inglesa.
Mas a verdade é que essa classificação por gêneros já foi superada
há muito tempo. Gêneros são apenas convenções literárias, sempre
questionadas, mas que, no fim das contas, como todas as convenções,
acabam perdurando.
Decidido a escrever um romance, comecei a armar uma fabulação pautada nas minhas memórias da infância e juventude em
Manaus. No Relato de um certo Oriente, a morte de uma criança, uma
personagem surda-muda, chamada Soraya Ângela, foi inspirada na
morte de uma prima. Foi a primeira pessoa que vi morrer na minha
vida. Infelizmente, quando criança, vi uma criança morrer. É uma
cena que você nunca mais esquece. Ela era um pouco mais velha
do que eu, e brincava comigo no quintal da casa dos meus avós.
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Era um lugar paradisíaco, lembro-me muito bem dos jambeiros, das
palmeiras, dos carneiros e outros animais. A menina saiu correndo,
atravessou a rua e foi atropelada por um ônibus. Foi uma cena chocante. Eu vi o corpo sendo trazido para casa e todas aquelas pessoas
chorando de forma compulsiva. Uma teatralidade mórbida, algo
macabro, que marcou muito a minha infância. Depois eu esqueci
ou julguei ter esquecido esse episódio. Acho que foi uma espécie de
recalque da memória. Muito tempo se passou até aquela cena voltar
à minha mente. E com ela vieram outras cenas e outras vozes que
marcaram minha infância e me permitiram começar a trabalhar no
meu primeiro livro.
A lentidão do artesão
Na época, eu estava muito embalado com as leituras recentes:
Virginia Woolf, Faulkner, Proust, Joyce... E revisitava autores que
admirava e ainda admiro: Graciliano, Machado, Rosa... Enfim, os
escritores que de fato me acompanharam a vida toda, desde o momento que saí de Brasília e fui morar em São Paulo. Um dos desafios
foi montar o encaixe dessas vozes narrativas com as cenas do relato.
Porque uma boa história pode acabar num péssimo romance; e uma
história aparentemente banal pode se transformar num belo livro.
Acho que o grande desafio está em adequar o assunto à forma. Para
um bom leitor, o que interessa, no fundo, é a linguagem. Você não
lê exatamente o que acontece, você lê como os eventos, os conflitos
e a subjetividade se revelam e, às vezes, se ocultam. Então, a estrutura dessas vozes narrativas, conjugadas com diversas cenas, foi se
constituindo no meu tear, assim como fazem as bordadeiras.
Levei muito tempo para escrever o que seria meu segundo
livro, mas não foi publicado... Em cinco anos, escrevi mais de 700
páginas, o que considero uma aberração. Eu reescrevia muito e
estava sempre inseguro a cada nova versão. Mas acho que no fundo
somos regidos pela insegurança. Não vejo problema nisso. Fracassar
faz parte da nossa vida e nos ensina a repensar as coisas. Nos cinco
anos em que me dediquei ao livro, eu poderia estar namorando,
dançando, vivendo. Eu estava lá, escrevendo uma ficção que ficou
guardada. Sem vida. Porque quando não há leitor não há vida. No
entanto, não fico lamentando isso.
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O fato é que não me impus nenhum prazo. Ao contrário de
escritores que publicam a cada estação do ano, eu prefiro amadurecer
um assunto, fazendo jus à lentidão do artesão. Além disso, na época
não havia computador. Eu escrevia à mão, depois datilografava. E
não tinha muito tempo: era professor na Universidade do Amazonas,
dava muitas aulas, muitos cursos. Eu escrevia geralmente à noite, o
que era sempre cansativo. Ainda bem que havia o calor e o vigor
da juventude – eu tinha menos de 40 anos. A passagem do tempo
esvazia a pretensão de escrever algo absolutamente original. Pelo
menos, já não nos aventuramos mais com tantas piruetas gratuitas.
O tempo nos ensina a dizer o essencial, às vezes com concisão, como
Graciliano Ramos, Machado, Jorge Luis Borges; ou com ênfase,
como Guimarães Rosa e Proust.
A cidade e as ruínas
Após terminar o Relato, ainda tive que esperar uns dois anos
para publicá-lo, o que foi mais um trabalho de paciência. Comecei
a escrever outra ficção, mas ficou excessiva e não tive ânimo para
reescrever o texto. Seria o romance que citei antes. Nesse calhamaço havia muitos problemas: linguagem, personagens, estratégias
narrativas... Enfim, problemas de todos os lados. Resolvi deixar
o manuscrito de lado, estava sem cabeça para enfrentá-lo. Minha
dificuldade era tamanha que acreditei que seria autor de um único
livro. Não que isso me chateasse, mas o problema é que eu não
queria parar de escrever.
Passado um tempo, acho que em 1997, comecei a escrever o
Dois irmãos. A estrutura desse romance estava vagamente armada
na minha cabeça. Era um período meio tumultuado na minha vida
profissional e familiar, por isso decidi morar em São Paulo. Esse
romance nasceu da minha experiência em Manaus nos anos 80 e 90.
Eu saí de uma cidade de 200 mil habitantes e voltei para uma cidade
de um milhão e meio de habitantes. Era sem dúvida outra realidade,
que agora eu queria compreender melhor. Um dos meus interesses
era o processo histórico de Manaus, a maneira como o espaço da
cidade foi mudando e como essa mudança poderia ser representada
simbolicamente. Afinal, nossas cidades parecem palimpsestos: elas
são camadas superpostas, que passam por processo de construção e
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destruição a cada dez anos. Acho que no fundo eu tive uma recaída
de arquiteto. Comecei a pensar na minha cidade como o urbanista
que não fui. Passei a ler muito sobre a história e as transformações
de Manaus. Visitava bairros e lugares que tinham sido destruídos e
reconstruídos. Tornei-me uma espécie de passeante de uma cidade
reconstruída a partir de suas ruínas.
Dois irmãos
Só que eu não podia escrever como um arquiteto ou como
um historiador do urbanismo. Minha decisão foi escrever a partir
de uma casa, que talvez seja o espaço mínimo, mas privilegiado,
da literatura. Partir do mais íntimo para chegar a algo maior, que
envolve o processo histórico, pois o sentido da história é importante
em qualquer romance. Cheguei à conclusão de que se eu escrevesse
um romance a partir da memória de uma casa desfeita, eu estaria
de alguma forma trabalhando com uma metonímia. Falando da
casa e do quintal, por exemplo, eu poderia me referir à cidade e
à floresta. Fiquei entusiasmado com a possibilidade de trabalhar
com essas metáforas, analogias e correspondências, que estão no
belo poema de Drummond, usado na epígrafe. Mas era preciso
escrever o romance. Sem dúvida, a parte mais difícil, porque as
ideias não bastam.
Pouco a pouco, então, fui montando a história. Trabalhava do
meu jeito, meio atrapalhado, fazendo esboços, pesquisando sobre
a cidade, visitando lugares, cavoucando histórias do passado. Relembrei muito minha juventude, sobretudo quando fui cantor em
Manaus. Cheguei a ser um crooner na década de 1960. Cantei em
tudo que é espaço noturno: lugares grã-finos, como o Ideal Clube,
e bordéis que ficavam à beira dos igarapés. Comecei a rememorar
essas cenas, minha juventude notívaga e assanhada, naquela Manaus
portuária, com uma vida muito intensa.
Isso, no entanto, não era suficiente. Para escrever o livro eu
precisava de um subterfúgio capaz de unir todas aquelas lembranças. Imaginei um personagem dissipador, que não queria nada com
trabalho. Um personagem que fosse uma espécie de vítima e tivesse
uma relação passional muito forte com a mãe. Esse personagem se
tornaria um dos irmãos.
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O processo de escrita estava indo bem, mas naquela época o
meu pai veio a falecer. Foi difícil, porque eu conversava muito com
ele sobre o livro: contava-lhe como seria a história, perguntava-lhe a
respeito de determinados casos, escutava suas explicações sobre algumas
palavras de origem árabe, como viviam os libaneses na década de 1940
etc. Enfim, quando ele morreu, pensei que não podia escrever aquele
romance em Manaus. Eu tinha que ir embora, tomar distância, fazer
mais uma vez a minha memória trabalhar. Decidi me mudar para São
Paulo. Foi uma decisão arriscada, meio irresponsável. Larguei um
emprego estável na universidade e embarquei numa aventura. Aos 20
anos você faz isso sem hesitar, mas aos 47 não é nada fácil. Juntei as
minhas tralhas e passei alguns anos escrevendo o Dois irmãos.
No fundo, estava pessimista, não tinha muita expectativa, achava que o livro ia ser um desastre. Mas, aos poucos, o Dois irmãos
alcançou um público leitor grande para os padrões brasileiros, e eu
pude passar a viver de literatura.
Cinzas do Norte
Logo depois retomei um projeto que havia começado em 1980.
Achei que vinte anos depois havia chegado o momento de escrever
um romance que, de algum modo, era um acerto de contas com uma
parte de minha geração, e com algo do que vivi nos anos 60 e 70.
Apesar disso, não acredito que a literatura seja um espelho da
vida. Ela é uma transfiguração ou invenção da vida; caso contrário,
ela se torna jornalismo adaptado ou denúncia social. E eu não acredito
na literatura como acusação. Acho que o romance traça uma ponte
entre o real e a imaginário. Quando alguém lê uma ficção, abstrai por
um momento a realidade e ingressa num outro mundo, transfigurado
pela linguagem. E quando volta para o seu dia a dia, eventualmente
se lembra daquela experiência literária. Às vezes, quando você está no
seu trabalho, ou imerso no cotidiano, você se lembra de um livro que
leu ou que está lendo, e nesse momento acontece uma ambiguidade
latente, algo bastante provocador, entre a ilusão da obra e a sua realidade. É essa ponte que me interessa. É dela que eu fui atrás.
A minha experiência nos anos 70 foi toda fora de Manaus. Aos
15 anos fui cursar o colegial em Brasília. E depois morei quase dez
anos em São Paulo, onde estudei Arquitetura e trabalhei durante
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um tempo. Eu poderia ter escrito um livro sobre a minha experiência nessas duas cidades, mas achava que ainda tinha alguma coisa a
contar sobre Manaus. Para mim, foi difícil sair de lá tão jovem. No
meu inconsciente ainda havia uma ligação muito forte com a cidade.
Decidi então estabelecer um diálogo entre um personagem
que permanece no seu lugar de origem e outro que sai, errante pelo
mundo – cujo nome é Mundo (Raimundo). Entre eles, tentei construir uma relação de amizade, mas também de tensão, algo entre a
compreensão e a incompreensão, já que na amizade também existem
muitas lacunas, muitas interrogações. Na narrativa há então esse
rapaz que fica na sua terra, perplexo, vendo a coragem e o arroubo
do outro que vai embora.
Isso reflete, sem dúvida, minha saída precoce de Manaus, algo
que foi muito marcante e influenciaria todos os meus livros. Trata-se
de um desses momentos cruciais de nossa vida e tão explorados na
ficção, um momento em que você não sabe exatamente o que fazer
e acaba optando por um caminho que, por sua vez, se bifurca. E,
naquele momento, no calor da juventude, eu decidi sair da minha
cidade, sabendo que tão cedo não iria voltar para lá. Foi difícil.
Primeiro, chegar a Brasília, uma cidade ainda pequena, mas muito
militarizada, com delatores por todos os lados. Depois ter que encarar
uma cidade como São Paulo. Não sei se hoje aconselharia um jovem
de Manaus a ir embora. Acho que não. Não precisa. Mas naquela
época foi necessário.
Essa relação com a minha cidade acabou fazendo dela, mais
uma vez, um dos vários núcleos simbólicos do romance. No Cinzas
do Norte há vários narradores, cada um vai para um lado. Há um
narrador principal, Olavo (Lavo), que conta a história de sua amizade
com Mundo; há uma narrativa epistolar, escrita pelo personagem
Ranulfo (Ran), um tio de Lavo; e há o narrador Mundo, o amigo
que vai embora e também escreve cartas... Ou seja, diversas vozes
que fui montando. Esse romance foi reescrito quando eu pensava
que o havia terminado. A voz de Ranulfo (tio Ran), que é uma
narrativa em itálico, foi escrita depois que terminei o manuscrito.
Ou seja, após uma versão que eu julgava acabada, descobri que estava faltando alguma coisa. Encontrar a voz desse personagem não
foi fácil, porque não podia ser a mesma voz do narrador. É como se
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você estivesse numa mesa de bar, conversando com algumas pessoas,
cada qual com sua voz e tom particulares. Tem uma mais respeitosa,
outra mais zombeteira e esculachada, uma terceira, mais solene, e
pode ter uma quarta, quase silenciosa, manifestando-se por meio
de gestos e olhares.
Após encontrar a voz do Tio Ran, ainda tive que remontar o
romance, intercalando todas as vozes. Certa vez, uma leitora me
disse: “É curioso, porque quando li o Cinzas do Norte, primeiro li
somente o que o tio Ran escreve. Só li os capítulos em itálico”. “Por
quê?”, eu perguntei. “Não sei”, ela respondeu, “acho que gostei da
história dele e fui pulando as outras para ver no que dava”. Um dos
dois estava louco, pensei, ou eu ou ela, quem sabe os dois. Mas depois ela disse que leu por completo e que tudo se encaixou. Ainda
bem, porque foi um trabalho enorme, feito de forma meticulosa.
O rio da memória
Não tenho como escapar de Manaus. Para onde eu vou, o Rio
Negro vem atrás. Ele entra em mim como se fosse um demônio.
Um demônio da memória, da paixão e da linguagem. Nunca me
desvinculei totalmente da cidade. Mesmo quando eu quero esquecê-la, ela acaba ressurgindo com força. Porque tudo que eu escrevi
– e talvez muito do que ainda vou escrever – dialoga com o mundo
da minha infância e da minha juventude. Mas não é uma Manaus
isolada. Nenhuma cidade é confinada, a não ser cidades-fantasmas.
Ou seja, eu falo sobre Manaus, mas também sobre minha experiência
em outras cidades. Um pouco como aquela passagem maravilhosa
do Grande Sertão: Veredas: “Sou donde eu nasci. Sou de outros lugares”. O Relato de um certo Oriente, por exemplo, gira em torno de
uma carta que a narradora está escrevendo para o irmão, que mora
em Barcelona. No Dois irmãos, há um diálogo social, cultural e
econômico entre São Paulo e o Norte. Um irmão que vai para São
Paulo, tornando-se uma pessoa vingativa, e depois volta para acertar as contas. Há uma briga familiar, mas há também uma disputa
territorial e geográfica, entre o mundo do Amazonas e o mundo
de São Paulo. Já o Cinzas do Norte reflete um pouco as experiências
das minhas viagens ao exterior, apesar de eu não ter morado nem
em Berlim nem em Londres, cidades presentes no livro. Minha vida
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no exterior tem mais a ver com Paris, Madri e Barcelona. Tem uma
história curiosa envolvendo esse livro. Eu tenho um amigo inglês, o
Adrien Cooper, diretor de arte, que mora no Brasil há mais de trinta
anos, para quem eu contei um pouco do romance. Falei especialmente
de um personagem que eu situei em Brixton, porque eu visitei esse
bairro londrino e sabia que tinha havido manifestações antirracistas
ali, nos anos 70. Era um bairro de boêmios, de intelectuais, de ingleses
das ex-colônias. Quando eu contei ao Adrien, ele falou: “Milton, tem
alguma coisa estranha aí, eu morei em Brixton e eu conheci o seu
personagem!”. Uma loucura. Ele conheceu um cara de Manaus que eu
não conhecia, que morou na república dele, em Brixton, nos anos 70.
Aí eu fiquei parado… Ele disse: “Você está brincando!”. E eu: “Não,
você que está brincando!”. Ficamos ali, atônitos. Então eu pedi a ele:
me escreva uma carta, faz de conta que você é o Adrien nos anos 70,
me escreva uma carta contando daquela época, desse lugar, do artista
brasileiro que você conheceu, pode até inventar. Ele não escreveu
uma carta, ele escreveu as memórias dele em inglês. Dos anos 70. Ele
se emocionou com as lembranças daquela época e escreveu mais de
quarenta páginas. “Faça o que você quiser com isso”, ele me disse, ao
entregar o texto. Eu o li e disse: aqui está o personagem e a vida dele
em Brixton. Estou contando um segredo, desmontando o romance.
Eu peguei o texto do Adrien e reescrevi tudo, até se tornar uma carta
de vinte páginas. Mas ainda estava longa. Aí eu saí cortando, enfim,
esqueci aquilo tudo e imaginei a vida desse personagem em Brixton,
usei a memória e tudo o que li e ouvi sobre o bairro. Dei o nome de
Adrien ao personagem. Meu amigo riu muito.
O valor dos clássicos
Hoje em dia há autores de 25 anos que já escreveram dez livros.
Começaram a escrever com 12. Aos 18, escreveram as memórias e aos
25 estão pensando no sétimo volume da velhice precoce. Acho isso
uma loucura e sigo um pouco na contramão. Na verdade, se tem algo
que eu aprendi com grandes professores, como o Davi Arrigucci Jr.,
o João Alexandre Barbosa, a Leyla Perrone-Moisés, dentre outros,
foi ler alguns clássicos antes de escrever alguma coisa. Eles me diziam: “Se você quiser escrever, você tem que ler. Não somente ler,
você tem que aprender a ler”. É como se eles falassem o seguinte:
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“Vem cá, vou te ensinar a ler. Porque o meu papel, como crítico, é
justamente te ensinar a fazer isso, antes de você sair escrevendo por
aí”. Então, ao contrário de ficar revoltado com aqueles comentários,
achando que eu já estava preparado para encarar a escrita, recebi-os
como uma verdadeira lição para a minha vida. Eles me deram uma
lista, uma espécie de Great Books, e eu só comecei a escrever o Relato
depois de ler vários daqueles livros.
A dança das palavras
Escrever é reescrever, entregar-se a tentativas que você vai fazendo, até encontrar a forma. Parafraseando Rosa (“aprender a viver
é que é o viver mesmo”), eu diria que aprender a escrever é o escrever
mesmo. É isso, aprender a escrever implica na prática da escrita, no
exercício da imaginação. Alejo Carpentier dizia que você tem que
escrever pelo menos meia hora por dia, para não criar uma anquilose mental. É verdade, quando se passa muito tempo sem escrever,
você se acostuma à inação. Ao contrário, quando você escreve, você
exercita a sua imaginação, e não se contenta com aquelas construções
minimalistas de três palavras e um ponto. Quando eu era estudante de
Arquitetura, metido a desenhar rostos e perspectivas espaciais, mostrei
esses desenhos à professora e artista plástica Renina Katz. Ela olhou
e disse: “Ótimo, você fez com lápis 5B, de ponta grossa. Agora faz
com ponta fina. Eu quero ver os traços e a expressão do rosto”. É isso,
escrever duas ou três palavras e um ponto, é moleza. Agora, quando
você enfrenta uma oração subordinada, uma frase longa, ao modo de
Proust ou Pedro Nava, aí você exercita sua dança. A dança das palavras.
Mercado editorial
Eu não sinto pressão para publicar. É claro que de vez em quando
meu editor me telefona, querendo saber como vão as coisas. Mas,
pela primeira vez, estou sendo pressionado, já que aceitei escrever
um livro por encomenda.1 É o primeiro e último que escrevo por
encomenda. Já deveria ter terminado, mas acabou ficando naquela:
semestre que vem, mês que vem etc. Agora a coisa ficou séria, pois
assinei um contrato e tenho que terminar. É um romance curto,
1

Trata-se do romance Órfãos do Eldorado, publicado em 2008.
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uma novelinha de cento e poucas páginas, mas escrevo há dois anos,
e nada. Fiz o esboço quando estava escrevendo o Cinzas do Norte.
Logo que acabei esse romance, disse para mim mesmo: “Agora vou
escrever a novela em seis meses”. Mas as coisas nem sempre acontecem
do jeito que a gente quer. Agora, ao menos, eu já tenho o título. E
pode ter certeza que isso ajuda. Parece que a descoberta do título é
a descoberta do livro que você está escrevendo.
Croquis
Eu jamais separei a arquitetura da minha escrita. Através da planta,
o arquiteto imagina o espaço. Ele tem que organizar esse espaço em
função da utilidade, da paisagem, das condições sociais, da geografia, do
material de construção, do sistema produtivo etc. Há diversas variáveis
para se fazer um projeto. Não se trata de uma simples inspiração ou
de rabiscos que vão surgindo aleatoriamente. O texto literário também trabalha com o espaço. É preciso pensar como distribuir todos
os detalhes da narrativa. Nos romances do século XIX essa relação
era ainda mais acentuada, já que havia uma descrição minuciosa dos
lugares. Hoje em dia essa profusão de detalhes já não faz muito sentido,
embora uma das forças de grandes romances seja exatamente o uso
nada gratuito dos detalhes concretos, como no Grande Sertão, de Rosa,
e A vida: modos de usar, de Georges Perec. A construção do espaço,
e sua relação com os personagens e conflitos, ainda é um elemento
constitutivo de um romance e um dos desafios do escritor.
Outra influência da arquitetura, algo que ocorreu nos meus três
romances, foram os esboços que eu fiz de alguns espaços, tentando
entender aquilo que depois ia ser construído pela linguagem. Lembro
que a tradutora alemã me pediu a planta das casas que aparecem nos
livros Relato de um certo Oriente e Dois irmãos. Ela perguntou se eu
tinha a planta ou se eu podia fazer uma. Como eu já tinha, mandei
por fax, para ela entender direitinho o que estava acontecendo.
Parar de escrever
Acho que poucos conseguem parar de escrever. O Raduan
Nassar é um caso já célebre. Muitas pessoas pensam que ele escreve
escondido, mas acho que ele não escreve mais. Há trinta anos parou.
É uma coisa que para ele está resolvida. Não sei que tipo de análise
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ele fez – ou quem sabe foram as vacas e as plantações na fazenda –,
mas o fato é que ele se satisfez com o pouco que escreveu. É difícil
escrever; não menos difícil é silenciar.
O leitor faz o livro
Às vezes me pergunto qual o significado de todos os prêmios
que ganhei, pois há tanta gente boa que não foi premiada. E também
tanta gente que talvez não merecesse um prêmio. Em todo caso, não
posso reclamar. Afinal, eu vivo disso. Não tenho mais emprego, e
moro na cidade mais cara da América Latina.
Por sorte, ganhei o Prêmio Jabuti de melhor romance por Relato
de um certo Oriente e Cinzas do Norte, que recebeu outros tantos prêmios. É verdade, isso pode nos encher de vaidade, mas a gente não
vive do nosso ego. Quando chegam as contas, a vaidade desaparece.
Prêmio, mesmo, é o leitor talentoso, o leitor crítico. Mesmo sem
prêmio, eu teria o mesmo rigor e a mesma dedicação, a mesma responsabilidade com a linguagem. Porque é uma questão de esforço
com a linguagem. Você lê seu próprio texto e pergunta: “Pode ficar
melhor? Pode. Então vamos melhorar”. Muitas vezes isso tem um
limite físico. É quando você não aguenta mais, quando você acha
que já ultrapassou todos os limites, não somente com relação a você
mesmo, mas também com relação às pessoas ao seu redor, aí você
publica e passa a bola para o leitor. O livro não se encerra quando
você o publica, a leitura dá continuidade ao processo, ela é transformadora. Cada leitor faz daquele texto um livro único.
A imaginação na ficção
Ao escrever, você inventa, mas quando você dá uma aula de
literatura, você não pode ficar inventando o tempo todo. Claro, um
professor tenta fazer uma leitura inventiva, toda leitura crítica tem
um lado inventivo, mas isso acontece a partir de análises já feitas, de
outras leituras. E isso é importante. O crítico ou ensaísta tem que
criar, mas são ideias que precisam de um fundamento teórico. Não
é algo que pode sair do nada. Até mesmo uma impressão de leitura
de um livro pede uma formação teórica. Existe todo um diálogo
com a produção crítica atual e do passado. Mas quando você escreve
ficção, você não tem vínculo com a explicação ou com a análise.
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A pior coisa no romance é a explicação. Você não pode expor tudo
que está acontecendo. Você tem que insinuar, tem que sugerir. “É
a lira que ressoa,” já dizia o Machado, “e a imaginação faz o resto”.
O autor tem que acreditar na sua imaginação. Quanto mais
ela for fértil e convincente, mais ele estará transmitindo um texto
verdadeiro. Já numa aula sobre literatura, o professor precisa explicar
alguma coisa. Eu ainda imagino que possa existir uma fronteira, não
sei até que ponto nebulosa, entre a crítica e a ficção. Na Modernidade,
desde Baudelaire, por exemplo, a crítica está no interior da ficção.
Há também um conto do Cortázar, “As babas do diabo”, que é uma
aula sobre o narrador. Ele começa o conto se perguntando mais ou
menos assim: “Como é que eu vou escrever esse conto? De que
forma narrar? Em primeira pessoa, em terceira ou será um ‘nós’?”.
Depois ele acaba misturando na frase os três pronomes, dialogando
justamente com as dificuldades e com as ambiguidades ao narrar uma
história. Ou seja, os próprios narradores e poetas podem trabalhar
a crítica como uma atitude inventiva e necessária para a ficção, ou
como um impasse ou dificuldade de narrar, reduzindo a fronteira
que existe entre a crítica e a criação.
A invenção do passado
A memória é também imaginação. A memória de uma cena,
de alguma coisa que aconteceu há muito tempo, jamais será escrita
da mesma forma como aconteceu. Por isso é bom deixar passar o
tempo para escrever. A sedimentação de coisas vividas é importante
para que essa memória não seja uma cópia de alguma lembrança
ou uma lembrança copiada. Foi assim que eu trabalhei a cena do
acidente no Relato de um certo Oriente. Eu não poderia escrever de
uma forma jornalística, seria preciso dramatizar pela invenção. Eu
fiz de tal forma que nem a minha tia reconheceu a filha dela como
a vítima que está no romance.
A composição dessa personagem, a relação dela com o relógio,
com o tempo, foi uma construção inventada, inspirada por um conto
de Carpentier, no livro Guerra del tiempo. Neste conto excepcional,
um velho operário cubano vai rememorando a vida dele até o útero,
vamos dizer assim. Eu trabalhei com a ausência de voz, ausência da
palavra e, ao mesmo tempo, o tempo daquele relógio parado. Foi
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difícil construir isso. Transformar o fato em narrativa literária foi
um grande desafio.
A crença na palavra
A escrita não é uma vocação, como eu já disse. A palavra
vocação me parece impregnada de um ranço missionário. Eu diria
que algumas pessoas têm talento para escrever, como outras têm
talento para bordar, para dirigir um filme, fazer uma cirurgia, fazer
política ou negociar e ganhar dinheiro. Cada atividade humana
deveria ser movida pela paixão, mas não é assim, nós sabemos
que poucas pessoas fazem o que realmente gostariam de fazer.
O sistema produtivo impõe tarefas e profissões, a maioria das pessoas não tem escolha, não podem escolher sua profissão. Eu tinha
desejo de escrever, de inventar histórias. Mas depois eu percebi que
só o desejo não basta, é preciso trabalhar muito com a linguagem.
Trabalhar, insistir, reescrever, e às vezes isso é desanimador num
país como o Brasil, onde cada leitor é um pequeno milagre. Mas
você tem que acreditar naquilo que está escrevendo e acreditar na
escola, na universidade, no papel do escritor. Mas quando você
escreve, não pensa como o livro será recebido. Acho que só vale
a pena escrever sobre alguma coisa que me toca profundamente.
O que me diz alguma verdade.
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A INVENÇÃO DA VIDA

O homem incompleto
Eu estou convencido de que a vida é uma coisa inventada. Desde
que passei a falar sobre isso, meus amigos e minhas amigas começaram
a me telefonar e a dizer: “Sabe, eu acho que é mesmo!”. Ela não é
inventada gratuitamente, a partir do nada, sem qualquer ligação com a
realidade ou com nossas possibilidades efetivas no mundo. Não adianta
eu chegar e dizer que sou o Napoleão, ninguém vai acreditar. Nossas
vidas são inventadas a partir de algumas circunstâncias.
Por ter nascido incompleto, o homem teve que se inventar. O
bicho já nasce com garras, com músculos, com velocidade. Eu fico
imaginando o homem das cavernas, com sua fragilidade, diante de
um mamute. Como ele iria sobreviver? Ele teve que inventar a faca
de sílex, depois a lança, depois a flecha. E continuou inventando
coisas, até o satélite artificial e o computador.
Isso tudo porque ele é incompleto. E, ao contrário dos outros
animais, além de inventar os instrumentos, ele passou a se perguntar: “O que eu faço aqui? O que é isso? O que é o mundo? O que
é a vida?”. Ou seja, ele é incompleto não apenas fisicamente, mas
também do ponto de vista do conhecimento. Então, para chegar às
respostas, o homem inventou Deus. Foi uma de suas mais importantes
invenções. Afinal, como diz Waldick Soriano, “eu não sou cachorro
não”. O homem inventou Deus para que este o criasse.
Logo depois, ele inventou a justiça. Alguém conhece pé de
justiça? A justiça foi inventada. Nós, seres injustos, inventamos
a justiça. Por quê? Porque o homem deseja melhorar. Ele é essa
utopia, ele é essa coisa meio louca, que não para de inventar. Ele
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criou a arte, a filosofia, a poesia, a música... Eram necessidades que
ele precisava satisfazer, assim como as cidades. Porque antes era
mato, antes era floresta. Tudo que há nelas foi criado pelo homem.
Às vezes, eu fico imaginando quantos fios e quanta tecnologia há
debaixo da terra, para que possamos ter a eletricidade, o telefone,
o computador. O ser humano é essa extraordinária acumulação
de coisas inventadas.
Linguagem essencial
Quando comecei a escrever, eu era um poeta parnasiano.
Afinal, nasci em São Luís do Maranhão, uma espécie de Macondo, aquela cidade onde as coisas acontecem 100 anos depois. Lá,
em 1947, ainda não tinha chegado a Semana de Arte Moderna de
1922. Minhas referências eram Olavo Bilac e Raimundo Correia,
sem falar em Bocage, Camões, Gonçalves Dias etc. Então, eu fazia
versos rimados e metrificados. Mas levava isso tão a sério, que eu
já falava em decassílaba. Um dia, caiu em minhas mãos um livro
chamado Poesia até agora, de um novo poeta que morava no Rio
de Janeiro. Um dos poemas falava de “lua diurética”. Lembro-me
que li aquilo e fiquei grilado. Depois, apareceu um verso que dizia: “Ponho-me a escrever teu nome / com letras de macarrão /
No prato [...]” Ora, para mim, aquilo não era poesia! Eu estava
acostumado com: “Alma minha gentil, que te partiste / Tão cedo
desta vida descontente, / Repousa lá no céu eternamente / e
viva eu cá na Terra sempre triste”. Ou então: “‘Ora (direis) ouvir
estrelas! Certo / Perdeste o senso!’ E eu vos direi, no entanto, /
Que, para ouvi-las, muita vez desperto / E abro as janelas, pálido
de espanto...”. Mas “lua diurética” não dava!
Pouco tempo depois eu li A cinza do purgatório, do Otto Maria
Carpeaux e O empalhador de passarinho, do Mário de Andrade.
Então, eu finalmente entendi o que era poesia moderna e acabei
me tornando um poeta moderno. E se antes, como bom parnasiano disciplinado, eu falava em decassílaba, a partir dali rompi
com todas as normas. O meu livro A luta corporal, de 1954, foi
escrito sob o seguinte princípio: não vou me submeter a norma
alguma e, toda vez que eu aprender um macete, eu rompo com
o que aprendi. Essa era a proposta do livro. E deu no que deu!
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Terminei desintegrando a linguagem e indo para o polo oposto
ao do Parnasianismo.
Mas isso não foi algo gratuito. Eu tinha descoberto que nós
percebemos o mundo através da linguagem que usamos para expressá-lo. Se o sujeito é um poeta parnasiano, ele percebe o mundo
parnasianamente. Não só ele diz as coisas de maneira parnasiana,
como ele absorve seus valores, suas normas. O imaginário dele
passa a ser o imaginário do Olavo Bilac e do Raimundo Correia.
Ou seja, como disse o Oscar Wilde, “a vida imita a arte”.
Então, quando eu perdi aquela linguagem que usava para expressar e para sentir o mundo, tudo se transformou em novidade para
mim. Era incompreensível, mas era novidade. Por exemplo, eu me
perguntava: “O que é uma pera?”. Eu não sabia, nem podia traduzir aquilo em linguagem parnasiana. As peras eram uma realidade
indecifrável. Então, o mistério do mundo aparecia na minha frente,
porque não era possível expressá-lo, porque ele não estava pré-formulado. Essa descoberta fez com que eu não quisesse ter qualquer
disciplina que fosse sufocar a novidade que eu havia descoberto. Eu
queria uma linguagem que nascesse com o poema. Eu queria que
ela surgisse junto com o ato de escrever. Mas a linguagem é social,
ela é coletiva, ela precede ao poema. Então, era uma contradição
insanável buscar fazer aquilo. Mas eu tentei de todas as maneiras. E,
como não conseguia, como aquilo era impossível, eu não fazia nada.
Depois de escrever uma quantidade de poemas, eu me disse:
“Bom, estou me embromando, não estou conseguindo fazer os
textos que gostaria de fazer, não estou conseguindo essa linguagem
originária capaz de revelar a experiência primeira do mundo. Então, a
partir de agora, só escreverei o poema que significar um passo adiante.
Não vou ficar fazendo de conta. Só escreverei se avançar na direção
dessa linguagem essencial que eu desejo”. Ou seja, entrei numa tremenda encrenca. Até cheguei a fazer alguns poemas estranhos, mas
a verdade é que eu não tinha a menor noção de como fazer aquilo.
Descoberta e destruição
Um dia, passando por Botafogo, vi um canteiro que costumava estar florido, mas que estava seco. Aí eu pensei: “Ele está seco
porque agora as flores estão invisíveis, mas depois elas vão se tornar
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visíveis e ele estará florido de novo”. Essa ideia gerou um verso na
minha cabeça: “Ao sopro da luz, a tua pompa (ou seja, as suas cores)
se renova numa órbita”. Eu fiquei com esse verso na cabeça, mas,
quando cheguei em casa para escrever o poema, pensei o seguinte:
“Eu disse a mesma coisa de antes. A linguagem não está nascendo
com o poema. Não vou escrever”.
E, de fato, não escrevi. Logo em seguida, fui para o Vermelhinho, um bar que ficava perto da Cinelândia, onde os poetas e
artistas, desocupados como eu, fora um bando de pirados, se reuniam
para beber um chopp ou uma Cuba Libre. Chegando lá, não havia
ninguém. “Mas como, a cidade vazia, o que aconteceu?”, perguntei
para um sujeito, que me respondeu: “Hoje é sexta-feira da paixão,
você não sabia?”. De fato, minha cabeça estava em outro lugar. Saí
então andando à toa pelo Catete, quando explodiu um verso para
substituir aquele anterior: “Ô sôflu e luz ta pompa inova orbita”.
Quando pensei naquilo, entrei em euforia. “É isso – disse para mim
mesmo –, agora a linguagem está nascendo junto com o poema!”.
É claro que não existe essa linguagem, que ninguém fala assim,
mas eu estava entregue ao delírio. E assim continuei, caminhando
pelo Parque Guinle, depois indo na direção da Biblioteca Nacional,
para finalmente sentar no seu jardim, já que ela estava fechada, para
escrever o meu poema.
No dia seguinte, acordei e fui passar o poema para a máquina.
Ele se chama “Roçzeiral”. Quando terminei, pensei o seguinte:
“Esse troço está muito esquisito! Ninguém vai entender”. Ao mesmo tempo, naquele momento, eu tinha nojo da linguagem. Eu não
conseguia escrever direito, escrever normal. Por exemplo, preferia
escrever uma carta para alguém no meu francês “macarrônico”,
porque me parecia impossível fazê-lo em português. Eu tinha nojo
das palavras. Eu estava incompatibilizado.
Quando deu seis horas da tarde, fui pro Vermelhinho. Cheguei
lá e falei pro pessoal: “Minha poesia acabou. Desintegrei tudo. Olha
o que escrevi!” Um deles disse: “É, acabou mesmo!”. Aí eu fiquei
num mato sem cachorro. A única coisa que eu tinha na vida era
a poesia. Eu não tinha profissão, não tinha rumo, não tinha nada.
Ou seja, eu não havia destruído apenas a minha poesia, eu havia
destruído minha vida também.
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Reconciliação com a linguagem
Eu não sabia o que fazer. Um dia, fui à casa do Mário Pedrosa e
falei pra ele: “Olha a minha situação, estou perdido”. Ele me disse: “Por
que você não estuda filosofia?” Eu gostei da ideia, pedi para ele uns livros
e comecei a ler Parmênides, Heráclito, Platão... Era estranho, porque,
apesar de cada um dizer uma coisa diferente, eu concordava com tudo.
Fiquei um tempo preso naquilo, para depois voltar à minha
reconstituição da linguagem. Comecei a escrever um livro estranho.
Ele não tinha sentido. Não era prosa, nem poesia. Só fui publicá-lo
três décadas depois. Ele se chama Crime na flora ou Ordem e progresso.
Eu passei anos naquele livro. No começo, escrevia à mão, com letra
miúda, porque estava sem rumo, não sabia o que dizer. Fui escrevendo e, pouco a pouco, o livro foi ganhando sentido. Como tudo
é inventado, fui inventando aquelas palavras e me reconciliando
com a linguagem. Até que apareceram os concretistas de São Paulo.
O charlatanismo dos concretistas
A proposta do grupo era fazer uma nova poesia. Queriam renovar a poesia brasileira. No meu caso, não estava querendo renovar
nada, apenas queria sair da encrenca em que tinha me metido. Mas,
após algumas conversas, nós criamos o concretismo.
Aquilo se encaixava muito bem com a minha realidade. Afinal,
como eu tinha desintegrado a linguagem, era necessário descobrir
uma outra linguagem para a poesia. E isso foi criado. A poesia concreta é uma outra sintaxe. Não é uma sintaxe verbal, do discurso, é
uma sintaxe visual. Ela é uma poesia sem discurso, onde as palavras
se juntam na página de acordo com certas características ou pela
semelhança entre elas, formando uma aliteração.
Mas logo depois eu rompi com o grupo de São Paulo. Isso porque o Augusto, o Haroldo, o Décio, todos tinham uma atitude muito
racional. Eles queriam construir uma poesia objetivamente e comparavam um poema com a propaganda. Diziam que o poema deveria ter
uma comunicação rápida, como num anúncio de publicidade. Eu não
concordava com aquilo. Anúncio de publicidade é algo superficial,
algo que não quer ir no fundo, algo que deseja enganar as pessoas.
Na verdade, eles se empolgaram com aquela racionalidade e terminaram dizendo que a poesia tinha que ser feita matematicamente,
FERREIRA GULLAR

| 49

como se fossem equações. Um dia, eu liguei pro Augusto e disse:
“Cara, isso é impossível, porque não há razão causal entre matemática
e palavra. Eu não posso, por cálculo, determinar qual palavra vai
entrar num poema. Isso é um disparate”. Como eles não aceitavam,
rompi com o grupo. Para mim, aquilo era charlatanismo. Dizer que
vai se fazer uma coisa que não pode ser feita é charlatanismo.
Um ano depois, o Décio me procurou no Rio com a seguinte
conversa: “Oh, Gullar, trouxe aqui um manifesto, sobre a poesia de base,
pra vocês publicarem no suplemento do Jornal do Brasil”. Eu perguntei:
“Mas o que é isso?”. Ele respondeu: “A indústria brasileira sempre foi
uma indústria de consumo e, finalmente, está se criando uma indústria de base. A poesia brasileira também sempre foi de consumo e nós
queremos criar uma poesia de base”. Eu perguntei: “Mas já tem algum
poema de base feito?” “Não”, ele respondeu. Aí eu disse: “Escuta aqui,
nós rompemos, porque, há um ano e meio, vocês iam fazer a poesia
matemática. Fizeram? Não! Só publicaram um manifesto. Mas não
fizeram nada. Agora, você me aparece aqui com outro manifesto, sobre
a poesia de base, que eu também acho que não vai dar em nada. Manda
os poemas de base que a gente publica. Mas manifesto prometendo
uma poesia que provavelmente não será escrita nós não publicamos”.
Ele foi embora e, claro, nunca escreveram a tal poesia de base.
O manifesto neoconcreto
Na sequência veio o movimento neoconcreto, nascido no Rio de
Janeiro. Era uma outra perspectiva. Até porque o Mário Pedrosa, que
já tinha levado a ideia concretista para o Rio, era uma pessoa aberta,
com uma visão ampla. Ao mesmo tempo que ele se empolgou com a
linguagem universalista da arte e da pintura concreta, que é anterior à
poesia, lá no começo da década de 50, ele também adorava a arte dos
loucos, do Museu de Imagens do Inconsciente, adorava as pinturas
de criança, adorava arte naïf, ou seja, formas de expressão contrárias à
racionalidade. Essa sua amplitude de saber era diferente à de um Valdemar Cordeiro, por exemplo, que era o teórico dos pintores de São
Paulo. Sua racionalidade chegava ao ponto de afirmar que, pelo fato
de a cor ser sensual, era preciso retirá-la da pintura. Era uma loucura!
Já o grupo do Rio, por ser mais amplo e menos sectário, fez
com que se inventasse mais. Havia muito mais liberdade. Eu, por
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exemplo, que vinha com aquela visão da busca e da essencialidade
da palavra e que mergulhava num certo mistério irracional e inconsciente, tinha muito pouco a ver com aquele racionalismo do Max
Bill. Essa conjuntura fez com que a arte concreta ganhasse um rumo
diferente no Rio de Janeiro. Então, em dezembro de 58, num jantar
na casa da Lygia Clark, surgiu a ideia de nós, escritores, escultores e
poetas, fazermos uma exposição de todos os nossos trabalhos, sendo
que me encarregaram de fazer o texto de apresentação dessa exposição.
Quando fui para casa e comecei a tomar notas para escrever, percebi que não teria cabimento seguirmos nos chamando de concretistas.
As coisas que eu, o Amilcar, a Lydia e o Hélio fazíamos não tinha
mais nada a ver com aquelas concepções racionalistas. Além do mais,
aquilo mantinha uma rivalidade com o grupo de São Paulo, algo do
tipo: “Concretistas somos nós, concretistas são vocês”. Então, sugeri
que nos chamássemos de neoconcretos, já que nossa experiência havia
nascido da arte concreta, mas não era mais arte concreta. Ao invés da
apresentação, então, escrevi o “Manifesto neoconcreto”.
A exposição foi feita em março de 59, e o catálogo traz esse
manifesto. Ele é diferente dos manifestos que a vanguarda sempre
escreveu. Ao contrário do Neoplasticismo de Mondrian, do Futurismo de Marinetti, do Surrealismo de Breton, o nosso manifesto
não prometia nada. Não prometia nenhuma poesia matemática ou
poesia de base. Ele falava do que já estava feito, buscava revelar às
pessoas o que havia de novo naqueles trabalhos. Não era promessa
do que não seria feito. Era constatação do que já havia sido feito.
Por outro lado, a tomada de consciência de qualquer experiência
sempre faz avançar o processo. Então, de algum modo, aquele manifesto serviu de estímulo para que novos passos fossem dados, cada um
a partir de sua própria experiência, sem que houvesse um plano piloto
para orientar. Porque o segredo da arte está exatamente nessa aventura.
O cheiro de jasmim
Eu saio da casa da Cláudia Ahimsa1 altas horas da noite, e no
jardim do prédio tem várias flores de jasmim. De repente, eu abro
a porta e sou atropelado por aquele perfume. É um barato! Eu pego
1
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um maço e cheiro profundamente a flor. Ao contrário da suavidade
do cheiro no ar, naquela realidade vegetal, eu sinto algo selvagem.
Ali aconteceu algo na história da humanidade: eu descobri o cheiro
do jasmim e preciso relatar essa experiência. Mas como vou escrever?
De que maneira transmitir isso para as pessoas? É impossível traduzir
jasmim em palavra. Não se pode traduzir cheiro em palavra. Não
se pode traduzir cheiro em coisa alguma. As linguagens são intraduzíveis entre si. Da mesma forma, não se traduz música em poesia,
nem pintura em música. É impossível. O que a pintura, a música e
a poesia dizem, só elas dizem. O que o cheiro do jasmim diz, só o
cheiro do jasmim diz.
Então, para fazer o poema, o que eu tenho? Eu tenho o deslumbramento daquele cheiro, eu tenho uma experiência de vida e um
papel branco dentro de mim. O que vai acontecer? Eu não sei! Vou
inventar alguma coisa, vou criar um aparato vocabulário chamado
poema, com o qual vou tentar transmitir uma experiência equivalente. Mas aquilo é uma invenção minha, porque é intraduzível.
O poeta é isso. Ele é como o pintor que começa a pintar um
quadro e não sabe qual vai ser o resultado. É por erros e acertos
que a coisa acontece. O Picasso diz algo mais ou menos assim: “Eu
estava pintando um quadro e ia botar um azul. Procurei na caixa
de tinta, mas não havia azul. Então, eu botei um verde”. Isso quer
dizer o quê? Que tanto faz botar verde ou azul? Não, quer dizer
que, se não tem azul, bota-se o verde. Mas com isso o quadro se
transforma. O verde é o inesperado que passa a conduzir boa parte
do processo. Porque a obra é sempre imprevisível e o acaso tem um
papel fundamental. O mundo é quântico.
A poesia acontece
Eu jamais tive pressa para trazer a público os meus trabalhos.
Além disso, eu não planejo as coisas. A minha poesia simplesmente
acontece. Jamais fiquei pensando algo do tipo: “Vou escrever um
livro sobre tal tema”. Nunca! Isso não significa que proceder assim
seja algo errado. Mas comigo é diferente. O poema nasce quando
saio à noite e sinto o cheiro de jasmim. Ou, então, como me ocorreu
outro dia, ao levantar da poltrona e escutar um “clac” quando meu
fêmur bateu na minha bacia. Eu logo pensei: “Nossa, eu tenho osso!
52 |

O F Í C I O D A PA L A V R A

Sou um osso? Quem sou eu? Esse osso aí, também sou eu?” E assim
nasceu o poema “Acidente na sala”. Ou seja, são coisas fortuitas,
que acontecem comigo no dia a dia e que depois podem ficar anos
guardadas na memória ou num pedaço de papel, até serem publicadas como poemas.
Espanto
Eu sempre me espanto diante das coisas. O fato de um osso
ter batido no outro me causa essa reação. A verdade é que os poetas
não creem nas definições da realidade. Nós não acreditamos no
que está dito ou no que está explicado. É claro que eu não posso
viver dentro do espanto, senão eu termino internado. Então, eu
aceito as explicações que tornam a vida possível. Porém, como o
mundo é inexplicável, de vez em quando essa rede explicadora que
cobre a realidade se rompe, e é aí que acontece o espanto. Porque
o jasmim está explicado, mas quando eu sinto o seu cheiro, não há
explicação que substitua aquela vivência ou aquela descoberta. O
poeta é o cara que está sempre sujeito a ser agredido pelo mistério e
o inexplicável da vida, ao contrário da maioria das pessoas, que não
querem saber de confusão. O sujeito diz assim: “Que legal! Esse é
cheiro de jasmim!”. E pronto, acabou, está tudo explicado. O poeta
não se contenta com aquilo. Ele fica espantado. O mundo lhe parece
inexplicável. E dali nasce a poesia.
Linguagem que se renova
Eu não tenho um livro igual a outro. A luta corporal não é igual
ao livro de Poesia Concreta, que não é igual a Vento da noite veloz,
que não é igual a Poema Sujo. Como eu não planejo, eu também
só sou movido a escrever quando alguma coisa me toca. A isso se
soma a própria experiência da expressão da linguagem. Do poema
do jasmim, eu escrevi outro, que se chama “Desordem”. Tem moléculas que nos fazem perceber o perfume que está no ar – e que
ordem terão essas moléculas espalhadas na noite daquele jasmim?
Talvez o meu olfato organize de alguma maneira aquela desordem
das moléculas que são o perfume. Então eu comecei a escrever um
poema que não é mais um jasmim, já é uma outra coisa, isso me
leva a começar a desordenar a própria palavra, a própria linguagem.
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Eu fico querendo dizer desordem; sucede que a linguagem é ordem
e sem ordem não há comunicação. Então qual seria o limite entre
a ordem e a desordem, como dizer o indizível? Eu escrevi esse
poema “Desordem” e depois escrevi “Adendo ao Poema Desordem”,
“Adendo II ao Poema Desordem”, eu não sei o que vai acontecer e
por isso a linguagem se renova, porque eu vou sempre buscar alguma
coisa que eu consiga expressar além do que eu já disse, não vou ficar
me repetindo e nem falando da mesma forma.
Falando com as crianças
Eu nunca tinha pensado em escrever para crianças. O livro
Um gato chamado Gatinho não foi feito com essa intenção. Primeiro,
escrevi um poema contando as gracinhas do meu gato siamês, cujo
nome era Gatinho. Foi um poema de gozação, mas a Cláudia leu,
riu muito, e disse que eu deveria contar outras histórias. Acabei me
animando e fiz outros poemas. Quando vi, o livro já estava praticamente pronto. Decidi então convidar meu neto, Estevão, que na
época tinha 10 anos e gostava de desenhar, para ilustrar os poemas.
Ia ser legal avô e neto publicando um livro juntos. Porém, os meses
se passaram e nada de aparecer os desenhos. Aí liguei para a sua mãe
e disse: “O que houve? O Estevão não vai fazer os desenhos?”. Ela
respondeu: “Não, ele disse que ele só desenha bichos em extinção”.
O livro terminou sendo ilustrado pela Angela Lago, que fez um
belo trabalho. Então, foi um livro que nasceu meio ao acaso, sem a
intenção deliberada de fazer um livro para crianças.
O trenzinho do caipira
Eu escrevi pouquíssimas letras de música. Em geral, os meus
poemas foram musicados, como é o caso de “Cantiga para não
morrer”, que o Fagner musicou e botou o nome de “Me leve”. Na
verdade, eu tenho enorme dificuldade de escrever letras a partir
da música. Sempre evito fazer isso. Há algumas exceções, como
“O trenzinho do caipira”, composição do Villa Lobos, mas nesse caso
por me tocar de uma forma especial. Quando eu era garoto, meu
pai me levava nas viagens que ele fazia entre São Luiz e Teresina.
Ele era comerciante-ambulante, e eu sempre ia junto para ajudar a
vender as coisas. Quando ouvi pela primeira vez “O trenzinho do
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caipira”, achei que a música tinha a ver com aquelas viagens da minha
infância. Tentei criar uma letra, mas não consegui. Mais de dez anos
depois, quando estava escrevendo o Poema Sujo em Buenos Aires,
lembrei-me das viagens que fazia com meu pai e decidi escrever uma
parte do poema sobre isso. Logo me lembrei de “O trenzinho do
caipira”. Eu parei, botei o disco na vitrola e aquela letra que passei
dez anos tentando fazer saiu em dez minutos.
Um sentido para a vida
Eu considero Beckett um escritor extraordinariamente talentoso, apesar de não gostar da literatura dele. Talvez seja minha
fragilidade, mas aquilo me arrasa. Ficar repetindo que a vida não
tem sentido é algo desnecessário. Nós já sabemos. Foi por isso que
o homem inventou a magia. O meu papel não é ficar repetindo isso,
e sim tentar dar um sentido para a vida. Não entendo como uma
pessoa que chega afirmando essas coisas, como dono da verdade,
pode ganhar um Prêmio Nobel. Para mim, não está certo. Se não
tem sentido, não recebe o Prêmio Nobel. Essa atitude de dizer que
a vida não tem sentido acaba destruindo as pessoas. Eu também me
debato com problemas da própria existência, mas a minha obra tenta
superar isso, é uma resposta. Nós estamos todos no mesmo barco,
nossa fragilidade é enorme, então, não estou aqui para afundar o
barco. O que for possível fazer para tornar a vida melhor eu faço. Eu
não sou o bom samaritano, mas por minha própria fragilidade eu sei
que as pessoas são frágeis e eu não estou aqui pra tornar a vida pior.
Livrando-se da emoção
Meu objetivo não é botar todo mundo na fossa. A vida já tem
problemas demais. Basta ler jornal ou ver televisão. Mas é claro que não
sou um bobo alegre que fica o dia inteiro rindo em casa. Como todo
mundo, sou cheio de problemas, mas sempre uso a poesia para superar
a emoção. Como dizia o Eliot: “Eu escrevo para me livrar da emoção”.
E pode ser tanto uma coisa boa ou alegre, como o cheiro do jasmim,
quanto algo mais dolorido, como foi o caso da morte do meu filho.
O Marcos era muito legal. Ele andava por Copacabana e as pessoas o
apelidaram de “bom gigante”, porque ele era alto, grande e bondoso.
Um dia, eu estava andando pela praia de Copacabana, onde moro, e
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me lembrei dele. Eu percebi que ele estava vivo, em mim, vendo aquela
mesma praia. Aquilo me comoveu e eu logo escrevi um poema que
fala assim: “Os mortos veem o mundo pelos olhos dos vivos”. Afinal,
nós carregamos conosco as pessoas queridas que foram embora e elas
continuam vivendo em nós, vendo o mundo através dos nossos olhos.
Então, no momento que criei o poema, eu superei a emoção, fazendo
nascer algo que me comove de uma outra maneira. Afinal, a dor de fato
é insuportável, e o artista precisa da alquimia da arte para transformá-la
numa forma de alegria. Ou seja, não é a dor que é o conteúdo da arte,
e sim a alegria estética inventada para transfigurar a vida.
A babaquice na arte
Poeta inventa mentira. Como disse o Picasso: “A arte é uma
mentira mais verdadeira que a verdade”. Porque nós precisamos de
ilusão. Nós precisamos de fantasia. Não me venham com essa ideia de
destruir a arte porque a arte é uma mentira. É uma mentira mesmo,
mas por que destruir a mentira?
Pior são aqueles que metem cocô na lata e dizem que é arte. São
uns babacas. Julgam-se rebeldes, mas são pobres de espírito. Porque
não é possível destruir algo que nasceu há 20 mil anos. Os homens
entravam nas cavernas por frestas estreitas, numa escuridão total,
à procura de uma cúpula, onde depois pudessem acender algumas
tochas, para que um deles pintasse uma vaca de 25 metros de comprimento. Isso é extraordinário.
Mas de repente aparece o Duchamp e fala: “Será arte tudo que
eu disser que é arte”. Besteira, mentira. Ele próprio tratou de fazer
O grande vidro ou Étant donnés, duas obras muito bem elaboradas, que
demandaram um tempo enorme de criação. Ou seja, não se trata
de fazer qualquer coisa e sair dizendo que aquilo é arte. Tudo bem
que houve o urinol, em 1917, mas aquilo não passava de uma gozação. Ele comprou um urinol qualquer, assinou R. Mutt, e mandou
para uma exposição da qual ele fazia parte do júri em Nova York.
O restante do júri não queria aceitar o objeto, mas, como o salão
se chamava Salão dos Independentes, não caía muito bem deixar
alguma coisa de fora. Então, acabaram aceitando o urinol, sem saber
que era dele, mas puseram bem no fundo, num lugar onde ninguém
via. Quando o Duchamp percorreu a exposição, sem encontrar seu
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urinol, ficou furioso e acabou abandonando o júri. Ou seja, foi uma
atitude provocativa, mas ele tinha todo um trabalho consistente nas
costas. O pior é que alguns idiotas não entenderam isso e ficam se
achando grandes artistas com latas de cocô.
As instituições, da sua parte, ficam sem saber o que fazer. Uma
Bienal de São Paulo, por exemplo, tem norma, tem estatuto, mas
ao mesmo tempo tem que concordar com a desordem. Numa dessas edições, aparece um sujeito e diz que sua obra é uma porta de
entrada falsa por onde as pessoas podem entrar na Bienal sem pagar
a entrada. Aí os curadores devem ter pensado: “Se aceitarmos, o
evento vai à falência, porque ninguém vai querer pagar a entrada;
mas se rejeitarmos, não seremos modernos”. E a Bienal é uma instituição burguesa ultramoderna, revolucionária! Então, decide-se
fazer uma porta, lá no fundo, onde ninguém vê, abrindo de cinco
a seis horas, com um guarda vigiando e com um limite de entrada
para dez pessoas. Eu não entendo. Ou aceita o troço ou não aceita.
O homem moderno crê que deve aceitar tudo.
Caos e liberdade
Antigamente, a arte tinha uma série de regras e princípios. Ela
se tornou acadêmica em função das normas rígidas que foram sendo
estabelecidas, e isso, evidentemente, acabou inibindo a criatividade.
A rebelião contra essas normas criou uma atitude radical antinorma,
sendo que essa falta total de ordem pode tanto ser positiva como
negativa. Mesmo o Picasso, que é um dos criadores do Cubismo, esse
momento de desintegração da pintura que propôs uma linguagem
artística que ninguém imaginava, ele próprio já dizia, em 1920, que
é preciso ter um mínimo de norma. Porque o vale-tudo é inviável,
ele não conduz a nada. A liberdade não é ausência de norma, não
é ausência de lei. A liberdade é saber ser livre com a norma e com
a lei. No terreno da arte, isso não precisa estar explícito, mas o artista, aquele que faz, ele precisa ter alguns limites que ele próprio
se impõe. Do contrário, é o vale-tudo; não é a liberdade, é o caos.
Porque a liberdade implica limites. Até para lutar contra os limites.
A falta de referência é o mesmo que nada.
Isso é uma das grandes confusões da época moderna, que até
hoje se reflete na sociedade brasileira. As pessoas não sabem o limite
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entre o que é lei e o que é desordem. E tomam a lei como mera
repressão. O próprio Freud dizia que a civilização começa com a
repressão. Em que sentido? Se o que vale é o instinto e a vontade,
prevalece a lei do mais forte. Se não há norma, é a lei da selva que
prevalece. É como em algumas favelas do Rio de Janeiro: todo
mundo obedece ao sujeito que tem granadas e metralhadora. Ou
obedece ou morre. A norma não nasceu por acaso. Ela nasceu para
dar segurança e permitir o convívio na sociedade. As normas no
universo da arte são diferentes. O artista tem que ter um mínimo
de limite. E esse limite contribui, até mesmo, para que ele possa
aprofundar sua própria forma de expressão.
Nem todo mundo é artista
Eu não busco liberdade total. Não estou preocupado com isso.
Também não estou preocupado com o limite. O que me interessa é
dizer aquilo que eu quero dizer da melhor maneira possível, é passar
para o leitor, por meio de palavras, o máximo da experiência, da
beleza e do deslumbramento que eu vivi. A liberdade consiste em não
limitar esse meu trabalho por normas, princípios ou conveniências de
qualquer ordem. Mas é diferente do deslimite total. Este pode não
ter sequer linguagem, como acontece nas experiências que se fazem
hoje na arte dita contemporânea. Hoje o sujeito enche uma garrafa
com terra vermelha e diz ser uma obra. Amanhã ele põe ovos fritos
num prato ou larvas de mosca para se observar com microscópio e
eis que surgem novas obras. Porém, como não há linguagem, não
há acumulação de experiência, nem aprofundamento. Porque os
significados não existem no ar. Eles pertencem às linguagens.
Só existe significado em linguagem. Não é mosca, não voa.
Está na linguagem. Se eu não tenho linguagem, não posso aprofundar o significado, não posso reinventar o significado. Então, essas
pessoas fazem uma coisa hoje, outra amanhã, e assim por diante,
quase sempre de forma aleatória e efêmera. A Mona Lisa, a Noite
estrelada ou “O torso arcaico de Apolo” jamais seriam feitos por
qualquer desses artistas. Eles não podem ensinar nada a ninguém.
A nova geração vai chegar para o Tunga e perguntar: “O que eu
faço?” Ele vai dizer: “Observe as moscas e as larvas, meu amigo!”.
Ou seja, são niilistas! Não há nada a passar, não precisa aprender.
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E o pior é que se portam como gênios. Para falar a verdade, nem
sei se existem gênios. Mas sei que o Van Gogh, que poderia ser
considerado um, passou anos e anos lutando com a pintura. Não é
essa bobagem europeia e americana que os tupiniquins aplaudem,
acostumados a aceitar qualquer coisa que vem de fora, como se fosse
algo revolucionário. E não me incomodo que digam por aí: “Ah, o
cara está ultrapassado, retrógrado, não está entendendo a novidade”.
Não, não me venham com esse discurso de que tudo é arte e de que
todo mundo é artista. Isso é mentira!
Uma vez eu estava em Brasília, o cara falou num palco: “Todo
mundo é artista”. Aí eu falei: “Tem um piano aqui, então senta e toca
o Noturno nº 2. Se todo mundo é artista, toca aí, cara! Toca a 5ª”.
É tudo mentira. Estou cansado disso. Tem que ter mais humildade
pra entender que as coisas necessitam de trabalho, de entrega, de
experiência e não ficar com essas bobagens, imaturidades. Como
fica o crítico? Será arte tudo que eu disser que é arte? Se admitir
isso, acabou o crítico! A gente entende por que Duchamp era um
pintor de segunda categoria, ele deu azar de nascer num momento
em que estavam Picasso, Braque, Léger, Morandi... Não dava pra
ele. Então, ele fez o que pôde, depois ficou blasé. Ficou vinte anos
jogando xadrez sem pintar. Nenhum artista faz isso! Picasso pintava dia e noite, gravava, desenhava, fazia cerâmica. Era a vida dele.
Uma pessoa que necessita da arte tem que inventar a vida, porque
não se satisfaz com o que está aí. Ele necessitava, por isso criava.
Agora, o sujeito que passa vinte anos jogando xadrez realmente não
necessita da arte.
A vanguarda não é um blefe
No começo do século XX, todas as artes fizeram a experiência
da vanguarda: o teatro, a poesia, o cinema, todas essas linguagens. Na
literatura de ficção, Joyce chegou a escrever o Finnegans Wake, que
é um livro incompreensível, uma montagem de palavras, de línguas
diferentes. O livro é um enigma tão grande que existem comitês pelo
mundo afora que tentam decifrá-lo. Nas artes plásticas, essas ideias
radicais determinaram o processo da arte até hoje, o vanguardismo
foi cada vez mais destruindo as linguagens. Você já imaginou se a
literatura seguisse esse exemplo do Finnegans Wake? Ninguém ia
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entender nada! Que literatura teríamos para ler? Não teria havido Jorge Luis Borges, Faulkner, Hemingway, João Guimarães Rosa, nada
disso. Todas as artes voltaram a buscar uma linguagem enriquecida
pela vanguarda. A vanguarda não é um blefe, ela só se esgotou, mas
ela enriqueceu a poesia, a pintura, a música. Essas artes assimilaram
essas conquistas e voltaram a se comunicar com o público. Nas artes
plásticas, isso não aconteceu. Qual a razão? Não sei, realmente não
sei, mas é uma pergunta pra ficar no ar.
No rastro dos poetas
Com a música, com a pintura, eu aprendi muita coisa, mas
não a fazer poesia. São experiências estéticas diferentes. Eu aprendi
a fazer poesia com os poetas, porque eles é que sabem fazer poesia. Aprendi com Drummond, com João Cabral, com Rilke, com
Mallarmé, com René Char. Eles me ajudaram a descobrir o que era
poesia, de fato. Sabe aquela carranca que tá botando água pela boca?
Aí o Rilke escreveu um poema que diz: “Boca de fonte, oh boca
generosa / dizendo sempre a mesma água clara”. Que belo! A poesia
é isso... “Todo anjo é terrível, se ele se deslocar em tua direção, teu
coração explode”. No “Torso arcaico de Apolo”, ele falando daquela
escultura: “Aquela forma cheia de energia que rutila como pele de
fera...”. E termina dizendo assim: “força é mudares de vida”. Essas
coisas importam mais do que como se faz o verso, como se bota a
palavra. Eu aprendi por onde a poesia anda, onde buscá-la. Isso eu
aprendi com os poetas.
Uma vida melhor
Uma vez eu escrevi um poema sobre a minha casa de infância.
Eu morava em São Luiz do Maranhão, numa casa velha, de tábua
corrida. Um dia, deixei cair uma moeda no buraco da tábua. Para
recuperá-la, eu levantei uma das tábuas e entrei por baixo do assoalho.
Aquela terra que não via sol há um século fedia a rato. Eu mergulhei,
peguei a moeda e saí do abismo. Então, meu poema falava assim:
“O território azul da pátria debaixo da casa”. Eu escrevi e guardei.
Logo depois a polícia começou a me procurar, não por causa do
poema, mas por outras razões, e eu tive que ir para a clandestinidade.
Acabei indo parar em Moscou. Lá, eu me perguntei: “Onde está o
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meu poema?”. Tinha sumido. Na pressa de escapar da polícia, eu o
perdi. Aí reescrevi o poema lá em Moscou. Em 75, já em Buenos
Aires, saiu o livro no Brasil – Dentro da noite veloz, com o poema que
escrevi em Moscou, “A casa”. Anos depois eu volto pro Brasil, abro
uma gaveta e encontro o poema antigo; era totalmente diferente
do outro. Se eu não tivesse perdido, o poema “A casa” seria aquele,
como eu perdi, é o outro, quer dizer, é inevitável? Não é inevitável.
A vida é inventada. Não é fatal. Bastava o Dante ter morrido
aos 13 anos que não haveria a Divina Comédia. Haveria? Não! E ele
não podia ter morrido aos 13 anos? Podia! Não morreu e escreveu
a Divina Comédia. Isso não quer dizer que é gratuito. Como a vida
é feita por nós, quando ele escreve a Divina Comédia, incorpora à
vida humana, à existência, à história humana essa coisa maravilhosa que é aquele poema. Quando Van Gogh pinta Noite estrelada, o
mundo passa a ter – além das galáxias com bilhões de sóis, o sistema
solar, o planeta Terra – a noite estrelada do Van Gogh. Tem mais
alguma coisa no universo. É inventado, e como é inventado, pode
ser mudado. A sociedade que é inventada pode ser mudada e pode
ser melhor do que é.
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Foto: André Tezza Consentino

CRISTOVÃO TEZZA 25 de março de 2008

Cristovão Tezza (Lages, SC, 1952).
Romancista, contista e professor. Em 1988,
publicou Trapo, livro que tornou seu nome
conhecido nacionalmente. Na sequência,
publicou vários romances, entre eles,
Aventuras provisórias (1989), vencedor
do Prêmio Petrobras de Literatura, Breve
espaço entre cor e sombra (1988), Prêmio
Machado de Assis da Biblioteca Nacional,
e O fotógrafo (2004), Prêmio da Academia
Brasileira de Letras e Prêmio Bravo! Seu
romance O filho eterno (2007), publicado
em diversos países e com previsão para
ser vertido para o cinema, recebeu os
mais importantes prêmios da língua
portuguesa, além de ter entrado na lista
dos dez finalistas do Prêmio Internacional
IMPAC Dublin de Literatura. Publicou,
em 2014, o romance O professor. Mora
em Curitiba.
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A SOLIDÃO DO NARRADOR

Procura-se um escritor
É difícil pensar a literatura ou a escrita como um ofício. A
própria ideia de ofício nos lembra trabalhos específicos, solidamente
estabelecidos na sociedade. Costumo brincar com essa ideia – quando
você abre um jornal de classificados, você encontra tudo quanto é
tipo de solicitação: contratam-se médicos, dentistas, precisa-se de
arrumadeira, precisa-se de tudo. Mas você jamais vai encontrar
alguém contratando um romancista ou precisando de um poeta.
São ofícios que não existem, a sociedade não os prevê. Se um filho
disser para os pais que quando adulto quer ser poeta, certamente
os pais vão ficar um pouco preocupados. Sim, mas e na vida real?
Vai fazer o quê? Isso nos leva a um questionamento de origem: o
que é escrever? Como funciona esse trabalho? O que leva alguém
a começar a escrever? As respostas a essas perguntas, porém, devem
ser situadas historicamente. O trabalho de fazer literatura não tem
sido o mesmo ao longo da história. Em cada época a literatura ganha
um sentido diferente.
Geração baby boom
Eu posso falar do sentido da literatura para a minha geração,
aquela do final dos anos 60. O Brasil estava entrando numa ditadura militar que dominaria o país durante vinte anos. E o perfil do
país mudava, com o início de um processo de urbanização muito
forte. Um país de perfil predominantemente rural começava a se
transformar no país agressivamente urbano que é hoje. Além disso, havia uma mudança global nos costumes, que repercutia aqui,
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com um sentimento de revolta contra os valores familiares, sociais
e religiosos. Era o tempo dos Beatles, do “é proibido proibir”, de
68, das revoltas estudantis, do surgimento da pílula, dos protestos
contra a guerra do Vietnã, da polarização do mundo entre comunismo e capitalismo – enfim, havia uma série de questões importantes
sobre as quais os jovens daquele tempo, com idade entre 15 e 20
anos, precisavam se posicionar de algum modo. Ninguém passou
em branco nos anos 60.
A minha formação de adolescente foi contaminada por esse
caldeirão. E levei tudo muito a sério, como, aliás, era o espírito do
tempo. Fui um cidadão de carteirinha do meu tempo. Com 15,
16 anos, eu já não queria ir para a universidade e nem fazer parte
de qualquer projeto que servisse àquilo que eu chamava, com desprezo, de “o sistema”. Queria ser um escritor, um artista, alguém
que vivesse fora do sistema, com o mais ou menos vago projeto de
modificar o mundo. Eu não podia repetir a vida dos meus pais ou
aquelas histórias que eu testemunhava ao meu redor. Como quase
todo mundo da minha geração artística, eu era contra tudo.
Foi esse ambiente que me formou como escritor. Para mim,
num primeiro momento, o ato de escrever se vinculou à ideia de
dar uma resposta existencial ao mundo, e não como um meio de
sobrevivência. Hoje, as primeiras indagações que surgem na cabeça
dos jovens são as seguintes: Como se faz pra ser escritor? Quanto é
que ganha? Como é publicar um livro? Ou seja, a questão pragmática está no centro das discussões. Escrever se tornou um trabalho
como outros na sociedade. Nada contra isso. Acho que os tempos mudaram para melhor. Mas naquela época escrever significava
igualmente recusar um modo de vida. Não se tratava simplesmente
de desenvolver uma competência formal, para depois se enquadrar
como todo mundo. Foi uma geração especialmente inquieta. Parte
dela, um pouco mais velha do que eu, decidiu ir para o mato fazer
guerrilha, achando que pela luta armada podia derrubar o governo.
Outra parte levou às últimas consequências o projeto de ser hippie.
No meu caso, acabei me tornando uma versão mais light do mundo
alternativo, juntando-me a uma comunidade do teatro, mas sem
deixar de fazer da arte um modo de responder às questões daquele
tempo. A literatura nasceu para mim com esse imperativo. O ato de
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escrever estava meio que visceralmente ligado à minha existência.
Acho que dá para dizer que era este o espírito do tempo.
A personalidade por meio da palavra
O ato de escrever, em especial no caso do prosador, tem algumas
características próprias bastante exigentes. Trata-se de um processo
demorado, em que ficamos muito tempo sozinhos. É preciso ter disciplina, ser capaz de organizar o tempo. Podem existir poetas geniais
extremamente desorganizados na vida pessoal – e a história está cheia
de grandes exemplos –, mas é raro encontrar romancistas com esse
perfil. Estes em geral são figuras mais, digamos, “conservadoras” na
vida pessoal, porque o trabalho exige uma certa estabilidade.
Além disso, o ato de escrever de forma contínua e paciente,
próprio do romancista, vai nos dizendo um pouco a respeito de nós
mesmos. Porque o mundo existe na nossa cabeça por meio da linguagem; as coisas não falam sozinhas. Somos nós que, por meio das
palavras, definimos a realidade. O escritor que trabalha, que passa o
tempo escrevendo, de certa forma vai compondo explicações, causas
e efeitos, vai constituindo um perfil para um mundo que, por ele
mesmo, não tem um perfil visível, um mundo que por conta própria
é um caos. No fundo, escrevemos para organizar esse caos, o que
acaba fazendo com que sejamos escritos pelo que escrevemos. No
meu caso, sinto que o processo da escrita passou a conduzir a minha
vida, a desenterrar fantasmas, a dar respostas ao mundo que me rodeava. São respostas pessoais, que têm um componente ético muito
acentuado, não no sentido moral ou moralista, mas no sentido de
que são escolhas minhas, no sentido de que ninguém me solicitou
nada, da mesma forma que os Classificados não solicitam romancistas
ou poetas. Enfim, eu meto a cara porque quero – é uma escolha
própria, fui eu quem assumiu tocar esse barco meio que sem retorno.
À sombra dos cânones
Nos anos 70, já estavam mais ou menos consolidados os grandes
nomes da literatura brasileira do século XX: Carlos Drummond,
Manoel Bandeira, Jorge Amado, Erico Verissimo, dentre outros.
Esses clássicos deixaram um território muito bem demarcado no
universo das letras brasileiras, e que, por uma série de circunstâncias,
C R I S T O VÃ O T E Z Z A

| 65

deixou um certo vácuo literário nos anos que se seguiram. Por conta disso, minha geração demorou muito para aparecer. Somente a
partir do ano 2000, de uns dez anos para cá, que os tais “escritores
com manuscritos de computador”, como bem definiu o Nelson de
Oliveira, começaram realmente a despontar. Tanto é que nós, na
casa dos 50, 60 anos, ainda somos chamados de “novos escritores”.
E isso não somente pelo fato de a literatura ser uma arte demorada,
mas também por conta do peso daquela turma anterior. Hoje, os
integrantes da minha geração começam a consolidar o seu nome e
a criar um público leitor que vai além dos cadernos literários ou das
pequenas tribos de especialistas. Tomara que continue assim.
Crise da literatura?
Não acredito que a literatura esteja em crise. É claro que existe
uma mudança. Nos anos 50 havia cadernos maravilhosos, como o
do Estadão, com grandes críticos escrevendo. Hoje quase que só
existem resenhas, com textos muito curtos. O próprio espaço das
livrarias também minguou para a literatura brasileira. No balcão
principal podemos encontrar de tudo, O gerente eficaz, Como ser feliz,
e todos aqueles livros de autoajuda. A literatura geralmente fica num
cantinho, raramente com um ou outro autor ganhando destaque;
sem falar na poesia – essa sim, só procurando muito para encontrar.
Não há dúvida de que a literatura perdeu espaço no universo dos
leitores, o que não é só um fenômeno brasileiro. Conversando com
editores, em qualquer lugar do mundo, podemos constatar a perda de
referência dessa forma de expressão artística. Mas eu não concordo,
de maneira alguma, com a visão apocalíptica de algumas pessoas
por conta dessas mudanças: A literatura acabou! Para que escrever?
A literatura deixou de ter uma função histórica! Eu acho esse olhar
um erro de perspectiva.
Primeiro, porque a literatura não é um objeto de mercado.
Ainda levo comigo aquela ideia dos anos 60, 70: a literatura é uma
escolha pessoal. Isso dá dignidade para o ato da escrita, o seu compromisso primeiro. A literatura é uma linguagem múltipla, que pode
interagir com todas as outras formas de linguagens e escolhas, mas
para mim ela tem uma função pessoal única e intransferível, ligada
à nossa existência.
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Segundo, porque o papel da literatura sempre mudou ao longo
do tempo, respondendo a situações bastante diversas. Se pensarmos
no romance do século XIX, por exemplo, veremos que uma de suas
funções era dar informações ao leitor de um novo contexto urbano,
além de servir como espécie de arena para a discussão filosófica, sociológica e política dos grandes temas da época. O leitor de Balzac
podia descobrir como era um baile na ópera e quais os hábitos da
nobreza, da mesma forma que um leitor de Zola podia se inteirar
das condições precárias dos trabalhadores. Essas funções foram desaparecendo no século XX, para ressurgir, com mais vigor, em outros
espaços. No século XXI, acredito que o romance pode ser o local
para a produção de um realismo reflexivo, algo que as literaturas
inglesa e americana têm historicamente feito com primor. Trata-se
de um espaço de reflexão sobre temas contemporâneos, não como
informação jornalística puramente filosófica ou sociológica, mas no
sentido de colocar o ser humano à prova em experiências vivas ou
em situações concretas de representação da realidade.
O espaço da poesia
Já a poesia é sempre o espaço da linguagem mágica, a ideia da
linguagem em estado de liberdade quase total. Mas eu penso que a
crise da poesia é maior que a da prosa, por uma certa perda de espaço
da sua função, digamos, mítica. A poesia precisa de uma centralização cultural muito forte. O poeta precisa que acreditemos na sua
palavra. O poeta é classicamente alguém que afirma coisas, mesmo as
indizíveis, alguém que fala como um profeta. E, para nós, o grande
poeta é aquele em quem “acreditamos” – o poeta sempre coincide
com o seu verso, ele está inteiro nele. Quando eu leio Drummond,
por exemplo, a poesia toca fundo no meu coração. Eu não discuto
com ele; apenas o escuto. Com o prosador, o processo de significação
é diferente; nós “discutimos” com o prosador da primeira à última
página. A palavra do narrador nunca coincide exatamente com a
palavra do escritor, ao contrário da relação que existe entre o verso
e o poeta. Além disso, nós vivemos num tempo em que as formas
de autoridade da linguagem estão tão fragmentadas, que a poesia
ficou meio sem palco. Esse espaço foi ocupado de forma quase que
brutal pela música, quem sabe por outras formas de expressão. Ao
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ouvir uma música, não ficamos discutindo com ela – ela simplesmente entra na nossa alma. Essa era a função do poeta. O músico, no
mundo contemporâneo, acabou sequestrando boa parte de seu status.
Quem sabe seja passageiro. A poesia precisa recuperar o seu espaço.
Mercado editorial
A relação do escritor com a produção literária mudou bastante,
se comparamos minha geração com os dias de hoje. Havia meia dúzia
de editoras no país e elas praticamente não eram profissionalizadas.
Ninguém ganhava nada, quase não havia contratos. Além disso, era
tudo muito lento, as coisas ainda funcionavam pelo correio. Você
mandava um pacote com os originais, que levava tempo para chegar.
Depois eram meses de espera para receber a resposta: “infelizmente,
não podemos publicar”. Meu livro Trapo, por exemplo, foi concluído
em 1982. Perdi todos os concursos em que entrei e fui recusado por
três ou quatro editoras. Somente em 1988, a Brasiliense topou publicar o livro, que acabou sendo um sucesso, lançando-me nacionalmente. Mas foram seis anos esperando. Hoje isso jamais aconteceria.
Se hoje eu tivesse nas mãos um livro com a maturidade técnica de
Trapo, acho que em poucas semanas teria uma resposta de uma editora. É muito mais fácil. Existe um leque muito maior de opções.
E houve o advento da internet, um fenômeno que ninguém havia
previsto e que mudou o perfil de todo o trânsito da informação no
mundo, abrindo um espaço generoso para a literatura.
Em compensação, houve uma banalização das publicações. Hoje
se publica demais, há pouca filtragem. Isso é engraçado, porque as
pessoas dizem que ninguém lê literatura, literatura é uma desgraça etc. Mas nunca se publicou tanto. Há diversos nichos: editoras
especializadas em poesia, selos pequenos para contemplar determinados tipos de produção, coedições que podem ser feitas de forma
bastante viável etc. Acho que acabou o tempo do escritor genial e
incompreendido, com obras-primas perdidas na gaveta. Os canais
estão bastante abertos, e as editoras ficam sempre atentas. Além disso, o autor brasileiro é muito publicado. Basta dar uma olhada no
catálogo das grandes editoras. O problema, quase sempre, é o que
fazer com o livro depois, porque o perfil das livrarias mudou, e o
leitor brasileiro de massa, digamos assim, tem sido bastante arredio
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à produção local. A livraria de rua está desaparecendo. Somente as
lojas em shoppings parecem que vão sobreviver. E, nelas, além de
a literatura ter que disputar espaço com diversos outros atrativos,
encontramos apenas os últimos lançamentos. Resta-nos a internet,
que se transformou, esta sim, numa livraria universal, onde podemos
encontrar de tudo. Por um lado é muito prático – e eu me tornei
um grande usuário das compras por internet –, mas por outro acho
uma pena, pois estamos perdendo esse contato direto com o livro.
E a livraria da internet é boa quando você já sabe o que quer, já tem
alguma formação literária – senão, é um caos perdido de milhões
de títulos.
Onde tudo começa
Eu sinto que o livro está maduro para começar a escrevê-lo
quando encontro a primeira frase. Juliano Pavollini, que é a história
de um rapaz que foi educado num bordel e está contando a história
da vida dele para uma psicóloga na cadeia, começa assim: “Eu tinha
tudo para dar certo, exceto a família”. Ao escrever isso, eu pensei:
essa frase está ótima, ela é o personagem inteiro, há uma ironia,
um olhar, uma visão de mundo, uma linguagem que abre todo um
campo de exploração.
Uma noite em Curitiba é um livro que gira em torno das cartas
de um historiador para uma mulher pela qual ele se apaixonou. Essas
cartas são descobertas pelo filho do historiador, após o suicídio do
pai. É o filho quem narra o livro, contando a história do pai, com o
qual não tinha boa relação. A primeira frase é assim: “Escrevo esse
livro por dinheiro”. É o tipo de ironia da própria visão do filho, uma
frase que já apresenta um dos principais temas do livro.
O fotógrafo é um romance que narra um dia na vida de um
profissional que foi contratado secretamente para fotografar uma
modelo. Essa modelo é analisada por uma psicanalista cujo marido
tem um caso com a mulher do fotógrafo. Há então uma estrutura ao
estilo do poema Quadrilha, do Drummond: “João amava Teresa que
amava Raimundo [...]”. Trata-se de um livro extremamente intimista.
Nenhum dos personagens fala com ninguém. Cada capítulo se faz
como uma fotografia em múltiplas dimensões da situação romanesca.
Eu tinha todo o quadro do livro na minha cabeça, mas não tinha
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a linguagem, até que surgiu a primeira frase: “A solidão é a forma
discreta do ressentimento”. Aí está o livro, pensei. E essa frase vai
reaparecer, ao longo de todo o romance, sob diferentes formas, na
cabeça de vários personagens, funcionando como uma estética da
coincidência, para amarrar aquele dia na vida do fotógrafo.
Trabalhando com as mãos
No meu ofício de escrever, sempre tive uma relação muito
intensa com os manuscritos. Bem, quero lembrar que já fui relojoeiro. Lá nos meus tempos de hippie, estava pensando numa maneira
de sobreviver fora do sistema. Meu ideal de vida era morar numa
cidade pequena, perto da natureza, distante dos valores infernais
do capitalismo e dos grandes centros urbanos. Parti então para Antonina, uma cidadezinha no litoral do Paraná. Lá fiz um curso de
relojoeiro por correspondência, ganhando meu primeiro diploma,
que guardo até hoje com muito orgulho. Logo depois abri uma
relojoaria, chamada “Cinco em ponto”, que era uma homenagem
ao Garcia Lorca, àquele seu famoso poema “A las cinco en punto
de la tarde”. E, claro, uma relojoaria que já começa com um verso
do Garcia Lorca não teria muito futuro, mas foi uma experiência
muito pura para mim, ter iniciado aquele ofício com 19, 20 anos,
numa pequena oficina, trabalhando com as próprias mãos.
Naquela época, após ler Hermann Hesse, nós – a comunidade
de que eu fazia parte – buscávamos uma volta aos valores antigos,
medievais, orientalistas. E trabalhar com as próprias mãos era algo
importante. No que toca à escrita, então, aquilo era um dogma.
Wilson Rio Apa, por exemplo, meu mestre naqueles dias, dizia
que devíamos sempre escrever à mão. Trabalhei com ele no Centro
Capela de Artes Populares, que era ao mesmo tempo uma trupe de
teatro e uma espécie de comunidade alternativa, aglutinando um
bando de jovens perdidos em busca de uma experiência existencial.
No meio daquela tribo, de fato, era impossível pensar numa outra
forma de escrever. Isso acabou tornando-se um rito, que fez parte
da minha vida durante muito tempo. Todos os meus primeiros
romances, até O fotógrafo, foram escritos à mão. Só recentemente, a
partir de O filho eterno, aderi ao computador. Acabei me adaptando
bem a essa linguagem. Não houve uma quebra de ritmo, nem uma
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perda da visceralidade. O grande problema é que sempre temos a
impressão de que o texto já está acabado. Na tela do computador,
as palavras e as frases ficam mais bonitas, parece que estão prontas
para a impressão. Isso acaba nos enganando. O manuscrito não, ele
é sempre meio sujo, cheio de palavras riscadas, o que acaba criando
uma relação mais íntima com o texto. Quem sabe um dia eu volte
a escrever dessa forma.
Os manuscritos de Mindlin
O fato de eu escrever à mão acabou chamando a atenção do
grande bibliófilo José Mindlin.1 Em 1991, quando ele era coordenador da Bolsa Vitae de Literatura, eu fui um dos contemplados.
Pouco tempo depois, ele esteve em Curitiba e me convidou para um
jantar. Como todo bibliófilo, o Mindlin é fascinado por manuscritos.
Ele tem, por exemplo, os originais de Vidas secas e de Sagarana, com
diversas anotações escritas à mão. No caso do livro do Graciliano, é
interessante porque podemos ver o título original da obra, que era
“O mundo coberto de penas”. Graciliano riscou e escreveu “Vidas
secas” ao lado. Hoje em dia, esse tipo de registro praticamente acabou, porque todo mundo escreve no computador, e, ao final, a não
ser que a pessoa tenha a paciência de ir salvando cada versão, resta
apenas o trabalho definitivo.
Bem, ao saber que eu escrevia à mão, o Mindlin ficou curioso e
me pediu para dar uma olhada nos originais de A suavidade do vento,
justamente o livro que eu havia redigido com apoio da Bolsa Vitae.
Acabei dando o manuscrito de presente para ele. Um tempo depois,
quando publiquei O fotógrafo, ele me telefonou e disse: “Cristovão,
eu queria o original”. Mas eu respondi: “Não, Mindlin, agora você
abriu o caminho para mim. Todo jornalista quer tirar uma fotografia
das páginas manuscritas, que são raridade”.
O datilógrafo
Além dos manuscritos, eu tive uma relação muito forte com
as máquinas de escrever. Quando meu pai morreu, ele deixou uma
José Mindlin (1914-2010), empresário e um dos maiores colecionadores de livros
do Brasil.
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máquina portátil italiana, que minha mãe escondia em cima do
guarda-roupa, junto com o manual do datilógrafo. Eu tinha uns 12
ou 13 anos e ficava namorando aquela máquina, até que comecei a
pegá-la escondido, quando todo mundo saía de casa, e a fazer um
curso de datilografia sozinho. Ficava lá repetindo: A, S, D, F, G...
Um dia decidi fazer uma exibição em casa. Ao me ver pegando a
máquina, minha mãe já queria me dar uns tapas, mas fui logo colocando uma venda nos olhos e dizendo: “O que vocês querem que
eu escreva? Podem ditar que eu sei escrever à máquina!”. A família
ficou muito impressionada, mas o resultado não foi dos melhores:
no dia seguinte minha mãe me levou para trabalhar num escritório de advocacia. Com 14 anos, lá estava eu estudando de manhã
e trabalhando à tarde como datilógrafo. Mas aquela relação com a
máquina foi muito importante. Comecei copiando histórias de revistinhas do Pato Donald, quando estava aprendendo a datilografar.
E logo comecei a criar minhas próprias histórias de criança, e até
hoje escrevo com os dez dedos nesses teclados levinhos da era digital.
Seis e meia da manhã
A disciplina, no meu caso, é fundamental. Sou uma espécie
de funcionário público de mim mesmo. Preciso administrar meu
tempo. Afinal, fiz algumas opções desastrosas na minha carreira acadêmica justamente para conseguir conciliá-la com a criação literária.
Por exemplo, não entrei no programa de pós-graduação. Acabei o
doutorado e continuei dando aula somente para a graduação. Caso
contrário, não sei se teria tempo para escrever O filho eterno e participar, com frequência, de eventos literários. Estaria lendo teses de 600
páginas, orientando diversos alunos e preparando cursos semestrais
que exigem uma bibliografia imensa. Fiz uma opção mais light.
Eu escolhi outro caminho. Para aproveitá-lo, então, preciso
ter disciplina. Meus livros foram escritos em diferentes turnos, de
acordo com as diferentes épocas da minha vida. A gente vai ficando
mais velho e começa a gostar das manhãs. Eu escrevi Trapo inteiro
de madrugada. Começava às dez horas da noite e ia até duas, três da
manhã. Desempregado, achava ótimo. Agora, não. Levanto às seis
e meia, e, às sete e depois de um café, a cabeça já está funcionando
perfeitamente. Quando chega nove e meia, dez horas, já produzi
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uma ou duas páginas, e posso jogar fora o resto do dia, ir cuidar de
coisas práticas.
Da biografia à ficção
Apesar de eu ter escrito vários romances, havia um fato na minha
vida, algo muito marcante, que eu jamais tinha abordado. Em 1980,
tive um filho com síndrome de Down. Foi muito impactante. Era
uma coisa que, em termos de literatura, eu tinha um grande medo de
enfrentar. Em todos os meus livros, até escrever O filho eterno, não se
encontra nenhuma referência, nada relacionado a um filho especial.
Aquilo era uma espécie de buraco negro que não entrava de maneira
alguma na minha literatura. Mas, aos poucos, fui encarando o desafio. Passei a tatear modos de entrar naquele assunto complicado. Um
deles, talvez a maneira mais confortável, seria escrever um ensaio. No
caso, haveria uma distância maior, com um narrador falando sobre a
experiência de um pai com um filho portador de síndrome de Down.
Comecei a escrever com esse espírito, mas depois de 10, 15 páginas,
percebi que não ia dar certo. Aquilo precisava ser literatura. Eu estava
falseando as coisas – eu tinha que escrever um romance, eu precisava
da liberdade da ficção. Tomei logo essa decisão, passando a encarar
aquele projeto de livro numa perspectiva literária.
Mas assim que publiquei, muitas pessoas me perguntaram: Por
que se trata de um romance e não de uma autobiografia? Se tudo ali
aconteceu com você, por que definir o livro como ficção? Essas questões relativas ao gênero literário abrem uma fronteira interessante.
Na biografia ou na autobiografia, há um pressuposto de verdade. Ao
assinar um texto desse gênero, é preciso sinalizar para o leitor que
tudo que se diz pressupõe informações factualmente verdadeiras. No
caso de dúvidas, é preciso informar a incerteza quanto à veracidade
dos fatos ou indicar que se trata de uma opinião de determinada
pessoa. Enfim, não se pode enganar o leitor, por meio de criações
soltas e livres.
Ora, eu seria absolutamente incapaz de escrever dessa forma
sobre a minha vida. A partir do momento em que criei um personagem, eu criei um “ele”, em terceira pessoa, e me transformei
“nele”. Na verdade, qualquer pessoa, quando pensa em si própria,
torna-se “ele”. Se pensarmos no que fizemos ontem, iremos nos
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ver numa imagem externa manipulada pela memória. Estaremos
fora de nós mesmos, estaremos vendo outra pessoa. Isso é a constituição de um personagem. Você sempre se autoanalisa. Você sai do
momento presente, esse abismo eterno inescapável do tempo, e de
certa forma constrói uma moldura para desenhar um personagem,
que acaba ficando a meio caminho entre os dois tempos. Com esse
artifício, então, eu me libertei da escravidão biográfica, de um lado,
e da questão pessoal, de outro. Não sou eu e sim o narrador que está
falando aquelas coisas. Ele é alguém que pega uma vida inteira de
28 anos e a sintetiza em 200 páginas. Há uma seleção de fatos que
é aleatória, ela depende unicamente do enfoque que o autor queria
dar. E eu fiz escolhas muito precisas. Por exemplo, o foco inteiro
do livro é sobre o pai e o filho; a mulher e a filha praticamente não
aparecem. Isso justamente para não desviar o olhar da questão central
da narrativa, que é a relação entre os dois.
O tema e as escolhas
A minha história com o Felipe é o evento aberto da vida, um
caos de informações, experiências e emoções, como afinal é a vida de
todo mundo. No momento em que eu decido transformar isso em um
livro de 200 páginas, vou ter de escolher. E essa não é uma escolha
inocente ou simplesmente prática, ela é uma escolha formal, coisas
que você tem que pesar. Os piores sentimentos que passam na cabeça
do pai em poucos segundos se transformam em coisas gigantescas no
livro, ocupam capítulos inteiros, com um peso e uma ressonância
enormes. Você seleciona um segundo da tua vida, algumas emoções
que você tem, e a literatura põe uma luz sobre aquilo que dá uma
dimensão quase que anormal. Parece que poucos momentos passam
a ser a expressão da vida inteira. Num certo sentido, isso é verdade.
Aquela sombra passou a ser minha vida. Mas é óbvio que não é
assim. Nas 24 horas do dia você dorme, acorda, tem momentos de
tranquilidade e de alegria, você conversa com amigos e – no caso do
livro – você tem um lento processo de aproximação com a criança,
que é um processo em que ela começa a exigir respostas. A chave
do romance está aí. Não é só a questão sentimental, é um processo
de maturidade da história pessoal, de viver ano após ano, de toda
aquela sucessão de acasos que faz a vida da gente.
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O material biográfico existe, é claro, mas esse conteúdo entra no
livro sobretudo como tema. A perspectiva, no geral, é toda ficcional.
Há várias falsidades, erros cronológicos, mudanças de sequência etc.
Posso citar, por exemplo, o momento em que o personagem sai para
telefonar para a família logo que o filho nasce, ainda sem saber a
respeito da síndrome de Down. Ele desce a rampa do hospital, pega
uma ficha telefônica, vai para a calçada, lembra dos tempos em que
era jovem, vê alguém arrastando uma lata de lixo e depois telefona
para a família. Quando fui ler esse trecho para a minha mulher, ela
disse que estava tudo errado, que eu havia pegado o telefone ao lado
da cama e ligado para a família. Ou seja, na narrativa romanesca
o factual é irrelevante. Naquele momento, eu precisava mostrar ao
leitor as coordenadas da infância do personagem, as expectativas de
vida que ele tinha, onde ele se encontrava, a maneira como o dia
estava amanhecendo, o fato de aquele latão estar sendo arrastado etc.
Essas informações não têm função do ponto de vista biográfico, mas
têm função central do ponto de vista da ficção e de sua criação de
sentido. O material biográfico aparece como ponto de partida. O
ponto de chegada é um romance.
O sentimento de vergonha
O filho eterno foi um livro muito revelador para mim. O escritor sempre sabe mais do que ele pensa que sabe. A literatura nos
revela coisas que às vezes são óbvias, mas que não percebemos. A
ideia de que o sentimento de vergonha é um motor social, por
exemplo, nunca tinha me ocorrido antes de forma objetiva. Muitas
vezes, parece que a vergonha é somente um acidente na vida das
pessoas. Ao escrever o livro, no entanto, percebi que ela é um dos
modeladores sociais mais poderosos do nosso dia a dia. Nós somos
movidos a vergonha. A tensão entre os indivíduos na sociedade é o
tempo todo mediada por emoções nas relações sociais que têm uma
alta dose de irracionalidade. São sentimentos que não chegam a se
configurar racionalmente. Nós sempre damos uma explicação de
superfície. Se alguém te pergunta: Por que você fez isso? A resposta
deveria ser: Foi por vergonha. Mas jamais dizemos isso.
No livro, a relação do pai com o filho dialoga muito com esse
sentimento. Aquele filho, afinal, não correspondia à imagem social
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que um pai espera do seu filho. Trata-se de uma imagem que toca
vários aspectos da vida, e não só nos casos de crianças especiais. A
expectativa nas relações entre pais e filhos transcende o fato de ser
alguém especial, porque milhões de pais com crianças normais passaram por situações semelhantes. O filho nem sempre é a maravilha
narcísica que a gente projeta. Existem questões de identidade, de
tradições familiares, de resposta à sociedade etc.
No caso da síndrome, o impacto da diferença se potencializa ao
limite. Era um tema muito forte para eu trabalhar, mas, ao mesmo
tempo, eu poderia facilmente fracassar nessa tarefa. Não poderia escrever aquelas frases edificantes para emoldurar na parede, os velhos
chavões da autoajuda, o escape da piedade. Era preciso ir mais fundo,
tirar camadas dessa relação, sem fazer concessões sentimentais. O
que não significa deixar de trabalhar com afeto. O livro é afetivo
do começo ao fim, mas em nenhum momento é sentimental. Eu
não poderia cair nessa armadilha. Eu teria de me transformar num
narrador distante, eventualmente cruel. O bom escritor tem que ser
cruel. Se ele não tiver coragem de ir mais longe, rompendo barreiras,
sua literatura se esvazia.
Três livros marcantes
Alguns livros me influenciaram a escrever O filho eterno. Dois
sobre crianças especiais e um terceiro que não tem nada a ver com
o assunto. O primeiro se chama Uma questão pessoal, do escritor
japonês Kenzaburo Oe, publicado no Brasil pela Companhia das
Letras. É um livro fantástico, dos anos 60, sobre um pai que tem
um filho com um problema sério – não é síndrome de Down – e
luta para tentar resolver aquilo. Trata-se de um livro pesado, com
algumas influências beat, cuja leitura me marcou muito, sobretudo
pela maneira literária como o autor enfrentou o assunto. Kenzaburo
Oe escreveu vários livros sobre essa temática – ele também tem um
filho com problemas mentais –, mas esse foi o que ficou mais famoso.
O segundo foi um ensaio, chamado Nascer duas vezes, do escritor
italiano Giuseppe Pontiggia. A temática do livro gira em torno de
um pai que tem uma criança com paralisia cerebral. Ele conta diversos fatos, como se fossem esquetes, da sua relação com a criança.
O enfoque é quase jornalístico. É o próprio Pontiggia contando um
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caso, a maneira como ele resolveu um problema etc. O livro é muito
interessante e chegou a me atrair para o formato do ensaio, quando
comecei a abordar a minha história. Nele sim é visível a estrutura
intencionalmente autobiográfica, não ficcional.
O terceiro, que não tem nada a ver com a temática, é um livro
fantástico, chamado Juventude, do escritor sul-africano J. M. Coetzee.
É o segundo livro de uma trilogia autobiográfica. Juventude conta
a história da sua adolescência, quando ele foi morar na Inglaterra.
Apesar de ser narrado em terceira pessoa, todo mundo sabe que o
livro se refere à sua vida. O grande mérito do autor, contudo, foi
não ter sentimentalizado a história: há uma violência enorme com o
personagem, que se revela uma figura asquerosa em vários momentos
da narrativa. Para mim, isso é literatura de alto padrão. Você pode
tratar de si mesmo, desde que tenha capacidade de ser cortante. O
que não pode é disfarçar a pílula. Foi esse livro do Coetzee que me
deu a chave para eu passar do ensaio para o romance e trabalhar o
narrador como um estranho.
Medo da reação
Quando acabei de escrever O filho eterno fiquei com receio. Estava
muito forte, muito pesado. Deixei de lado um tempo. Aos poucos,
então, com a distância, fui esfriando a cabeça, perdendo o receio.
Afinal, aquilo era uma obra literária. O meu medo era de que eu fosse
chamado somente para falar sobre síndrome de Down ou para dar
conselhos aos pais que lidavam com aquele problema. Parcialmente,
isso acabou acontecendo. Mas era algo que eu tinha que encarar. Como
escritor, não podia fugir dessa resposta. Como lidar com alguém que
vai depender de você o resto da vida? Isso nos coloca diante de diversas questões éticas e filosóficas, cujas respostas temos que encontrar
sozinhos. O livro foi uma viagem nesse caminho. Era preciso encarar
essa solidão. A literatura, em grande parte, serve para isso.
Outro receio era certa timidez para falar da questão pessoal, algo
que sempre preservei ao longo da vida. Nem sempre tive leveza para
fazer revelações como as que faço neste momento. Após a publicação
do livro, fui me soltando. Era preciso lidar com essas coisas de uma
maneira mais madura, ou seja, não fugir do fato de que a questão do
tema é parte integrante desse livro. No fundo, eu estava querendo
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me disfarçar, fingindo que aquilo era só literatura, que o tema não
tinha relevância, que era uma coisa de segundo grau. E obviamente
não é. Aos poucos, fui deixando essa covardia de lado, aprendendo a
dosar o meu envolvimento ao falar sobre aquele livro, de modo que
acrescente alguma coisa para aqueles que ouvem e para os leitores.
A literatura continua
Sei que jamais vou escrever um livro com a força biográfica de
O filho eterno. Esse cartucho eu queimei, não vou ter outro tema como
aquele. Mas minha literatura vai continuar. A cada livro a gente toma
uma direção. Com a distância, percebo que O fotógrafo, por exemplo,
me preparou tecnicamente para escrever O filho eterno. O fotógrafo é
um livro inteiro sobre intimidade. Cada personagem é desnudado
em tudo aquilo que pensa. Isso acabou me dando uma ferramenta
para trabalhar a intimidade de maneira mais brutal em O filho eterno.
Também não acredito que exista uma moldura, do tipo o Cristovão
Tezza antes e depois deste romance. É preciso manter a cabeça no chão,
achar que não aconteceu nada de excepcional. Aquele trabalho foi
uma consequência natural da minha vida, tanto pessoal como literária.
A história do Felipe
Algumas pessoas questionam o fato de eu ter me apropriado da
história do meu filho. Para começar, de forma um pouco caricatural,
é preciso dizer que os escritores são seres canalhas. Eles não têm
limites para sua fonte de observação. Nunca confie num escritor. Ele
está ouvindo uma história e depois vai colocá-la em algum livro.
Mas no caso da história do Felipe, a minha relação emocional com
ele é tão forte, estou tão próximo do mundo em que ele vive, que
jamais me passou pela cabeça essa ideia. Muito pelo contrário, por
meio do livro, houve uma simbiose que deu certo. Percebo que o
livro nos aproximou ainda mais. E há um detalhe importante: por
especificidade da síndrome no caso dele, meu filho não se alfabetizou – ele tem habilidades extraordinárias em vários aspectos da vida,
mas não chegou à abstração da leitura. Este é um detalhe crucial: o
livro foi escrito levando em consideração este fato central da vida
dele. E, finalmente, tem outro aspecto fundamental. Como já disse,
é uma obra de ficção, sobre um material biográfico, ou seja, trata-se
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de um romance e deve ser lido desse modo: com toda ambiguidade,
duplos sentidos e abertura de caminhos que a literatura permite.
A solidão existencial
Sou desprovido de sentimento religioso, pelo menos no sentido
formal. Enfim, sou um ateu. E, no que toca à relação da literatura
com questões religiosas ou mesmo ideológicas, acredito que uma
das chaves da boa ficção é jamais servir de veículo de afirmações
científicas ou filosóficas sobre o mundo. Não é o pensamento que
é objeto do livro, e sim o homem que pensa. É isso que interessa.
Por exemplo, eu admiro a filosofia de Kierkegaard, que era
um pensador cristão e serviu de base para o existencialismo. O
cristianismo trouxe algo novo para a concepção de homem: a ideia
de que você é responsável pelo pecado e de que você pode mudar a
sua vida. E é justamente esse ponto de vista, enfatizado radicalmente por Kierkegaard, que vai dar origem ao homem absurdo de um
Albert Camus. Para mim, essas questões são literariamente cruciais.
Quando digo que sou desprovido de sentimento religioso, é porque na minha cabeça parece muito difícil entrar o sentimento da
fé. Consigo compreender e até mesmo trabalhar com ela nos meus
personagens, mas tenho um olhar racionalizante de outra natureza.
Isso vem desde a infância, acho que não adianta querer mudar.
Mas eu seria um idiota se achasse que o tema religioso é irrelevante. Trata-se de uma das questões fundamentais da vida humana,
que podemos constatar, por exemplo, com a proliferação mundial
de tragédias e mortes que até hoje acontecem em nome de Deus.
Obviamente, a literatura não pode deixar de trabalhar com essa
questão. No meu caso, em O filho eterno, a religião aparece nas indagações do narrador: de que maneira ele pode dar conta daquele
acontecimento na vida dele sem lançar mão ou sem ter a dádiva de
um apoio religioso? Não que a religião vá resolver o problema, mas
ela pode ser um bom descanso. A religião pode dar um conforto
para a pessoa sobreviver com o peso do seu destino. O problema é
que o narrador não tem esse conforto; o seu olhar não se entrega
nunca. Ele precisa resolver tudo sozinho. E isso reflete, no meu ponto
de vista, uma questão inescapável da literatura contemporânea: nós
estamos sós e precisamos encarar o mundo.
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80

O MILITANTE DA IMAGINAÇÃO

Contraliteratura
Uma pessoa me disse, certa vez, referindo-se aos meus livros,
que tudo que eu fazia estava baseado no “não”. Minha literatura
seria do contra: uma escrita que, ao negar o tempo inteiro, cria algo
a partir da negação.
Acho que essa pessoa tem razão. Eu nasci nos anos 1960 e fui
educado num meio intelectualizado de classe média alta, onde a ideia
de boa arte sempre esteve ligada com o rompimento das tradições
e com a criação de coisas novas.
Isso sempre me fascinou. Quando fui escrever o primeiro livro,
Aberração, minha vontade literária era criar algo que não fosse poético, que não fosse atraente, que não tivesse beleza no texto. Algo
definitivamente contra tudo. Era um livro de contos, mas eu não
queria que parecessem contos. Não gostava da tradição do conto,
nem queria respeitar as regras desse gênero literário. Além disso,
meu interesse era uma linguagem dura, seca e feia.
O resultado foi que, quando o livro saiu, muitos disseram não
se tratar de literatura, justamente por conta daquela linguagem
banalizada e de uma narrativa que não se encaixava no modelo de
conto. Aquela pessoa tinha razão: era como se eu tivesse escrito um
livro de contraliteratura!
Romances desidratados
O livro Aberração foi escrito em Nova York, onde fui trabalhar
como correspondente da Folha de S.Paulo. Sempre tive na cabeça a
ideia de fazer literatura, mas não era algo muito consciente. Escrevia
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somente inícios de romance. Eram vários primeiros parágrafos abortados de romances em potencial. Guardei aquilo durante anos, até
que, em julho de 1992, me ligaram do jornal e disseram que, com a
crise econômica do Collor, não podiam me manter em Nova York.
Se eu quisesse, podia voltar a trabalhar pro jornal no Brasil, mas já
não era correspondente.
Aquela foi minha chance de começar a escrever. O apartamento estava pago até o final do ano, eu podia continuar morando
em Nova York, vivendo das minhas economias. Com tempo livre,
então, fui retomando aqueles romances inacabados. Selecionei onze
e comecei a desenvolver cada um deles. Dependendo do dia, escrevia
um; dependendo da minha vontade ou do meu estado de espírito,
escrevia outro.
A ideia era que cada um daqueles primeiros parágrafos virasse um romance, mas eles acabaram se transformando em contos.
Talvez possa chamá-los de romances compactados ou romances
comprimidos. Porque cada frase inserida naqueles textos podia ser
desdobrada numa extensa narrativa. Enfim, os contos eram como
romances desidratados que, postos n’água, poderiam adquirir sua
forma original.
Ficções alopradas
Continuei escrevendo depois de publicar o primeiro livro. As
coisas, aos poucos, foram dando certo. Publiquei mais três livros
e, quando me dei conta, percebi que formavam uma trilogia. Não
havia pensado nisso antes: são livros que obedecem a uma mesma
estrutura literária, dividida em duas partes. Na primeira, conta-se
uma história, na segunda, conta-se uma história contrária. Por
exemplo, se na primeira parte o microfone é preto, na segunda
parte ele é branco. Trata-se de uma estrutura em forma de espelho,
onde todas as coisas são invertidas. No fundo, eram ficções um
pouco alopradas.
Mas foi somente depois do terceiro livro que percebi que
estava repetindo uma fórmula e que não queria continuar fazendo
aquilo para o resto da vida. No começo, me parecia uma novidade,
mas, depois de três livros, estava com medo de cair numa espécie
de vício.
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Resolvi então escrever um livro de contos, que era a primeira
coisa que eu tinha publicado. Logo que terminei, entreguei para o
editor. Ele me ligou um mês depois e disse o seguinte: “Esse livro
de contos não só é muito ruim, como ele repete de forma piorada
essa estrutura que você encontrou e da qual está tentando escapar”.
Eu fiquei desesperado. Na época, eu estava incomodado com
várias coisas. Primeiro, sentia que o leitor em geral tinha cada vez
menos interesse por ficção, por histórias que nascem na cabeça de
um autor. O que mais interessava ao leitor – e isso já foi mesurado
de forma objetiva, sobretudo pelas grandes corporações editoriais
americanas – eram os livros de não ficção. Ou seja, livro de jornalismo, livro de biografia ou autobiografia, romance histórico etc. Esses
livros sempre têm uma ligação com o verídico, com a realidade. Ao
terminá-los, o leitor tem a clara impressão de ter aprendido alguma
coisa. Isso nem sempre acontece com a ficção, porque ela pode ser,
simplesmente, a imaginação de uma pessoa.
Isso começou a me incomodar. Não queria ter que fazer uma
literatura que correspondesse à demanda do mercado por uma realidade por trás da escrita. Ao contrário, queria que meu texto começasse com o próprio livro. O fato de não estar conseguindo escrever
também me incomodava. Tinha repetido uma fórmula três vezes
e depois feito um livro muito ruim. Estava me sentindo de certa
forma incapaz de fazer aquela literatura da imaginação, da ficção,
da invenção, aquela literatura que eu tanto admirava.
Fiquei muito sensível com isso tudo e comecei a buscar um
tema literário. Era preciso encontrar alguma coisa que despertasse
meu interesse, que me jogasse de volta na literatura.
A iluminação
A história foi narrada no meu livro Nove noites. Num sábado
de manhã, abri o jornal e li uma resenha de uma antropóloga brasileira. Ela falava a respeito da correspondência de um antropólogo
alemão que tinha sido assassinado entre os índios no Brasil. Na
matéria, ela dizia que um amigo dela tinha um filho adolescente
interessado em virar antropólogo. O pai do rapaz havia ligado para
ela, perguntando se a profissão era perigosa, em especial no que
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diz respeito ao convívio com os índios. Ela respondeu que, além
do antropólogo alemão, só conhecia outro caso de morte violenta
no Brasil: um americano que, em 1939, aos 27 anos, se suicidou
entre os índios Krahô, numa tribo localizada onde hoje é o estado
do Tocantins.
Não sei o que aconteceu, havia somente essa breve menção
ao antropólogo americano, mas aquilo despertou alguma coisa no
meu inconsciente. Estava decidido: seria a partir daquela história
que eu retornaria à literatura.
O escarafunchador
Aquilo virou uma obsessão. Mal conseguia trabalhar. Só pensava na morte do antropólogo americano. Decidi, então, fazer uma
pesquisa. Durante seis meses, talvez um ano, enfiei a cara naquela
história. Eu estava tão obcecado, que parecia ter deixado de lado
minha ideia original de escrever um romance. Minha única preocupação era descobrir por que aquele sujeito tinha se matado. Pesquisei, pesquisei, pesquisei... Cheguei a visitar os índios Krahô, mas
não descobri nada.
Estava ficando desesperado. A única alternativa que me restava
era tentar encontrar alguém da família do antropólogo, tarefa que me
parecia bastante complicada. Resolvi então apelar para uma forma
arcaica. Fui procurar na lista telefônica das cidades onde a família
do antropólogo havia morado todas as pessoas com o sobrenome
dele e com o sobrenome do marido da sua irmã.
O narrador conta essa história no Nove noites. Eu mandei umas
150 cartas para os Estados Unidos. Dizia que era um jornalista e
escritor brasileiro em busca de informações sobre o antropólogo.
Por coincidência, não sei se infeliz ou feliz, aquelas cartas foram
enviadas logo após o 11 de Setembro, período em que os americanos começaram a receber correspondências anônimas contendo
uma substância tóxica chamada anthrax. Acredito que foi por conta
disso que quase todas as cartas começaram a ser devolvidas. Teve
uma que passou pela Malásia antes de voltar para o Brasil. Não sei
se a CIA tem algum escritório na Malásia, mas a verdade é que o
canto do envelope estava cortado, provavelmente para verificar se
tinha alguma coisa dentro.
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Enfim, eu tinha chegado a um muro. Dali não passava. Não
tinha possibilidade de descobrir mais nada.
Militante da ficção
Parece óbvio, mas custei a me dar conta. Tudo que eu queria,
quando me interessei pela história do antropólogo, era fazer ficção.
O que me tocava era a ideia de escrever um romance. Pouco importava aquela investigação. Ela não ia me levar a lugar algum. A
resposta que eu queria encontrar estava no ato de escrever um livro.
Era como se eu tivesse esquecido disso ao longo daquela pesquisa.
Finalmente, então, parecia ter encontrado uma saída. A partir dali,
meu foco deveria ser nada além da literatura.
Na época, além daquele fetiche mercadológico pelos fatos
reais, outra coisa que me incomodava muito era a ideia de que a
literatura sempre deveria ser a expressão direta da experiência do
autor. Hoje em dia parece que isso virou regra. Se a pessoa é negra,
o único tipo de literatura que ela pode fazer é sobre a experiência
negra. Se ela é gay ou se ela é mulher, a mesma coisa. Ora, apesar
de essa ideia ter sido criada nos Estados Unidos, num contexto
libertário, de modo a dar voz às minorias e reforçar os valores do
multiculturalismo, minha opinião é que, artisticamente, ela traz
um enorme empobrecimento para a literatura. As pessoas passam a
compreender os trabalhos artísticos somente por meio da biografia
do autor. Nessa perspectiva, Jorge Luis Borges, por exemplo, deveria ser considerado um autor insignificante, porque ele era branco
e de direita, num país periférico. Deveria estar escrevendo sobre
uma questão social mais candente e não aquela literatura erudita,
inspirada nos livros que ele leu.
Essas minhas críticas são curiosas, porque justamente na hora
em que eu estava contra a parede, sem encontrar uma solução para
minha vida literária, aflorou em mim a vontade de fazer algo com
um conteúdo autobiográfico. Em meio à criação daquela história
do antropólogo americano, várias lembranças de infância com o
meu pai vieram à tona. No primeiro momento eu não percebi,
mas essas minhas lembranças foram se refletindo não somente na
relação do antropólogo com o seu pai, mas também na relação de
paternidade entre o antropólogo e a tribo de índios. Aliás, isso
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remete a uma das características fundamentais e inovadoras da
antropologia do século XX: estudam-se os índios pelas relações
de parentesco.
Mas eis que eu, um militante da ficção e da imaginação, um
cara avesso a essa literatura de expressão pessoal, me vi não somente fazendo um livro baseado em fatos reais, a história de um
antropólogo que tinha se suicidado, mas inserindo nele elementos
autobiográficos que revelavam a expressão do próprio autor. Não sei
se isso foi reflexo daquele meu lado do contra ou da negação, mas
estava sendo influenciado por tudo de que sempre tive horror e que
busquei evitar nos meus trabalhos.
Armando uma cilada
Acabei descobrindo uma saída. Seria uma forma de brincar
com essa obsessão por elementos reais. Eu iria atrair e enganar o
leitor. Iria fazer ele acreditar que estava lendo um livro baseado em
fatos reais e numa experiência do escritor, mas ao mesmo tempo ia
transformar aquilo numa ficção totalmente labiríntica e alucinada.
Por exemplo, quando comecei a pesquisa, logo me deparei
com uma série de cartas escritas pelo sujeito que foi o último amigo
do antropólogo americano antes de ele se suicidar. Era o barbeiro
de uma cidade chamada Carolina, que ficava a três dias de caminhada da aldeia indígena. O antropólogo tinha horror daquele
lugar provinciano, em especial pelo fato de existir ali uma elite
pretensiosa, que frequentava a Academia de Letras local, escrevendo
poemas floreados, num estilo bem parnasiano. Já o barbeiro era
um sujeito simples, que chegou a ter contato com os índios. Ele
também gostava de escrever. Tinha inclusive ambições literárias,
mas era incapaz de frequentar a Academia de Letras, pelo fato de
não pertencer à elite da cidade.
Quando aconteceu o suicídio, então, diversas pessoas procuraram o barbeiro, já que ele foi a última pessoa branca a ter
contato mais próximo com o antropólogo. E foi nessa busca por
informações – tanto da parte da polícia quanto do Museu Nacional do Rio de Janeiro, órgão responsável pelo antropólogo –, que
surgiram as cartas do barbeiro. Elas eram muito curiosas. Acredito
que foi a primeira oportunidade na vida dele de exercitar o seu
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“talento literário”. Coisas simples: enumerar algumas roupas do
antropólogo que foram encontradas se transformava em textos
floridos, num estilo empolado, bem provinciano. Era uma coisa
tão inusitada que cheguei à conclusão de que não podia deixar de
explorar aquele estilo do personagem e comecei a escrever o livro
na voz do barbeiro. Eu, que sempre gostei da narrativa seca e tosca,
de repente me deparei com aquele texto cafona. Então, a partir
da voz do barbeiro, que no livro eu transformei em engenheiro,
para ficar mais verossímil, eu criei a parte ficcional da história.
Havia outra parte, narrada pelo jornalista que foi investigar o
suicídio, que tinha uma linguagem mais seca, próxima da minha
forma de escrever.
Porém, conforme o livro vai avançando, o leitor percebe uma
reviravolta. A parte da ficção, que é essa narrada pelo engenheiro,
vai se tornando mais banal, enquanto a parte da investigação vai se
tornando uma coisa bem aloprada. Ou seja, foi minha maneira de
tirar o tapete do leitor, de jogar com a ideia de ficção e realidade.
Aquilo que parecia um relato jornalístico, verdadeiro, se revela
uma delirante criação literária.
Mongólia
Paralelamente ao projeto Nove noites, eu ganhei uma bolsa de
uma fundação portuguesa. Essa fundação tinha um acordo com a
minha editora em Portugal, que consistia em mandar uma vez por
ano um escritor para um país da Ásia. Como meu editor português
sabia que eu tinha interesse em conhecer o Deserto de Gobi, que
fica entre a China e a Mongólia, ele me perguntou se eu não gostaria de passar dois meses morando na Mongólia para escrever um
livro. Eu acabei ganhando a bolsa, mas, como ela era concedida para
um escritor por ano, e havia duas pessoas na minha frente, tive que
esperar dois anos para poder fazer a viagem.
Foi nesse período que fiz a pesquisa do Nove noites e que escrevi o livro. Ao mesmo tempo, ia pensando na história que viria
a se chamar Mongólia. Esses dois livros se assemelham muito. No
caso do Mongólia, eu poderia escrever um simples relato de viagem
jornalística, um poema ou um ensaio. Porém, mais uma vez, estava
decidido a fazer um romance.
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O livro é narrado por três pessoas. Cada uma conta sua experiência em diários de viagem. Na verdade, são os meus diários na
Mongólia. Como eu já havia definido os personagens, incorporava
o estilo de cada um deles, relatando suas experiências ao longo da
viagem. Por exemplo, se eu visse uma exposição de artes plásticas,
sabia que aquilo era mais próximo de um dos personagens. Se presenciasse algo ligado à religião, sabia que era mais próximo de outro.
Fui montando então o livro com essas vozes diferentes, mas que na
verdade eram o meu eu dividido.
Elogio descarado
Tanto Mongólia como Nove noites tiveram sucesso de público,
algo que não havia ocorrido com meus livros anteriores. Nos dois
livros havia uma militância da ficção, mas percebi que o interesse
do leitor era justamente a ilusão de que estava lendo experiências
reais: num caso, minha autobiografia e a história do antropólogo;
no outro, a experiência da viagem à Mongólia.
Mais uma vez, fiquei perturbado. Não era meu interesse
incentivar essa literatura baseada em experiências reais. Meu negócio era invenção. Decidi fazer então uma espécie de elogio
descarado à literatura de ficção. O sol se põe em São Paulo é uma
história contada por vários personagens. Para começar, todos eles
são japoneses, então, como eu não sou japonês, era impossível que
o livro fosse a expressão da vida pessoal do autor. Em segundo
lugar, assim como eu já tinha feito nos meus livros anteriores, as
pessoas contam histórias, que depois são desconstruídas ao longo
do livro. Os personagens mentem o tempo inteiro, contando
histórias que vão se embutindo umas nas outras, sem que o leitor
saiba onde está a verdade.
É um livro de crise. Mas é uma crise em favor dessa militância.
É um livro de afirmação deliberada da ficção. Uma defesa do meu
gosto literário. Essa literatura que eu prezo tanto e que eu espero
que sobreviva.
Língua tosca
A minha estrutura narrativa varia de livro para livro. Acho interessante não ter isso definido a priori. No meu caso, há sem dúvida
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uma estrutura complexa e elaborada, mas ela surge com o tempo,
a partir daquela “linguagem pobre”. É uma literatura do contra em
permanência. Porque se eu transformasse essa minha militância da
língua seca e direta num ideal ou numa estrutura literária, eu estaria
criando um modelo. A ideia não é essa. A língua tosca e pobre não
pode ser reconhecida como estilo. Ao mesmo tempo, existe um
paradoxo aí, porque a única maneira dessa linguagem simplória se
afirmar é por meio de uma estrutura elaborada. Mas ela nasce de
um processo. A narrativa vai se desenvolvendo aos trancos, indo
para frente e voltando para trás. O livro vai se descobrindo numa
espécie de composição dessa língua pobre com a estrutura complexa.
Mas é a própria língua que cria a estrutura. Não se podem separar
as duas coisas.
Literatura como afirmação política
É incrível como todas as vezes que eu falo da literatura como
militância, daquela ideia do texto sem função e da autonomia do
texto, isso gera uma série de equívocos. Eu fico pensando: não é
possível, estou sendo muito claro, não acredito que as pessoas não
estejam entendendo. Minha conclusão é que existe má-fé do sujeito
que não quer entender ou então ele é muito burro. Porque as coisas
são claras. Vou dar um exemplo.
Tem autores que sempre me fascinaram, como Beckett ou
Thomas Bernhard. Foi com este último que descobri que nossos
defeitos são, na realidade, as nossas qualidades. Em vez de querer
consertar o que “estava errado” na minha literatura, eu devia fazer
a afirmação desse “erro”, como qualidade. Se lermos Beckett ou
Thomas Bernhard, aparentemente, não sobra pedra sobre pedra. É
um mundo sombrio, um mundo do suicídio, um mundo niilista.
Mas, ao acabar de ler o livro, você pensa: Se é tudo tão horrível,
por que esse texto me deu tanta alegria? Ou ainda: Se é tudo tão
horrível, por que o autor escreveu esse livro? E é exatamente a
partir desse confronto entre a negação absoluta e a força da existência da própria obra que é possível compreender o lado positivo
da criação. Contra tudo, aquele autor ainda escreve. Contra toda
falta de sentido, ele não deixa de se manifestar hora nenhuma. E
essa afirmação da liberdade é genial.
B E R N A R D O C A R VA L H O

| 89

Então, para aqueles que leem meus textos e dizem tratar-se
de niilismo ou de falta de crença no mundo, minha resposta são
os próprios livros. Se eu não tivesse crença, me matava, não escreveria. Os livros são o resultado do confronto entre esse mundo
sem sentido e a afirmação de um sentido que está na existência dos
próprios textos. Nessa perspectiva, engajado ou não, todo livro é
uma afirmação política, e, quanto maior a sua força literária, maior
a sua força política.
Claro, é possível perguntar: O que é a boa literatura ou força
literária? Meu ponto de vista pode ser explicado da seguinte forma.
O mundo é cheio de demandas. Vivemos sob a lei da oferta e da
procura. Se as pessoas gostam de ver televisão, cria-se uma televisão.
Se as pessoas não gostam de admirar pilastras, não se fazem mais
pilastras. A literatura forte, para mim, segue no sentido contrário.
É aquela que cria demanda onde não existe procura nenhuma. Não
é aquela que atende a uma demanda preexistente. É a que cria uma
nova necessidade.
Por exemplo, antes do Beckett ou do Kaf ka, eu não precisava
deles. Mas depois do Beckett ou do Kaf ka, não posso ficar sem eles.
Se pensarmos no mercado, ele não pede nada disso. O mercado
precisa sobreviver e atende ao que nós queremos. A boa literatura,
então, promove uma ruptura: ela cria uma nova necessidade; ela cria
uma nova demanda a partir dela mesma.
Essa é a definição mais objetiva que posso dar do que seja a
boa literatura. É óbvio que isso varia. Para uns, determinado escritor
tem a capacidade de abrir o mundo, para outros, esse mesmo escritor
não representa nada. Eu concordo então que a arte seja o mundo
da subjetividade, mas a minha definição de arte é bastante objetiva.
E essa definição está diretamente ligada com o que entendo por
engajamento político. Para mim, essa ideia do engajamento direto
como reprodução de uma realidade, sobretudo no caso da literatura
da expressão, me parece uma discussão de má-fé. Afinal, ninguém
pode negar as conquistas desse processo de dar voz às minorias
ou às classes desprivilegiadas. No plano social, essa visibilidade é
importante. Mas o problema é quando se abre mão das conquistas
intelectuais e da percepção de leitura existentes, para se afirmar que
aquele deve ser um novo modelo literário.
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No meu ponto de vista, um Jorge Luis Borges, de direita e
reacionário, é uma literatura com muito mais força política do que
a literatura de mera expressão, seja ela da causa gay, da mulher,
do índio ou da favela. E, claro, nada impede que um Borges surja
a partir dessas causas. O problema é mudar o foco da análise: é
qualificar a literatura, não pelo texto, mas pela expressão de um
autor. Essa militância, muitas vezes, tem interesses por trás. Por
exemplo, para um escritor medíocre, é conveniente que a qualidade do texto seja medida pela sua origem étnico-social ou por
sua sexualidade. Se eu sou um mau escritor, mas sou gay, tenho
todo interesse que a literatura deixe de ser analisada pelo que ela
é de fato, por aquilo que está escrito, e passe a ser analisada pela
expressão do que eu sou, pela minha militância sexual, pela minha
imagem pessoal.
Existe, então, todo um jogo político. E é por isso que não
posso deixar de qualificar como má-fé a atitude de um sujeito
que busca desqualificar alguém afirmando o seguinte: “Isso é arte
pela arte, expressão da elite, literatura burguesa”. Ora, se o cara é
autor e quer afirmar uma literatura individual, nova, com ruptura, isso é arte burguesa, sim, mas é uma conquista do Ocidente,
desde o século XVIII, e tem uma importância fundamental para
nossa história. Na China, isso não existia, por exemplo, e, no
meu ponto de vista, é uma vida pior. Seria então possível deixar
de defender a afirmação da individualidade artística? Para mim,
é algo fundamental.
Quer ação mais política do que continuar fazendo a sua própria
arte? Esse mundo que está aí, o mundo dos analfabetos e dos iletrados,
esse mundo que é da injustiça social, demanda um tipo de literatura.
Você vai fazer a literatura que reproduz e agrada esse mundo ou
você vai fazer uma literatura de afirmação, de uma estranheza, de
uma ruptura dentro desse mundo? É assim que eu vejo a questão da
política na literatura.
Os escritores e suas circunstâncias
Quase todo escritor tem um excesso de autoimagem. Na verdade, é a imagem que ele quer vender de si para os outros; e ele acaba
acreditando naquilo. É normal então o sujeito criar uma fantasia
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em torno de si: “Eu tenho que ficar em silêncio absoluto para
escrever, botar fone de ouvido, fechar a cortina etc.”. Essa mística
da literatura tem a ver com uma impostura, não acredito nela.
No meu caso, não tenho qualquer método ou sistemática.
Escrevo quando tenho vontade; quando não tenho, não escrevo.
E sinto-me pior quando não escrevo do que quando escrevo.
Geralmente, faço todas as tarefas do dia a dia, uma vida normal,
e quando sobra um tempo eu escrevo. Mas prefiro passar alguns
dias sem ter que fazer nada – ler jornal, ir ao trabalho etc. – para
poder ficar escrevendo o tempo inteiro. Só não acredito que seja
possível ter uma despreocupação absoluta do resto do mundo para
ficar apenas escrevendo.
Também acho bobagem esse discurso do escritor que diz:
“Só faço assim”. É mentira, depende da circunstância. Se o sujeito vai à falência e só escrevia olhando para o mar, ao trocar de
apartamento, ele vai escrever olhando para outro lugar. Se ele
não trabalhava e escrevia o dia inteiro, quando passar a trabalhar,
vai ter que escrever nas horas vagas. Ou seja, se ele é um escritor,
vai continuar escrevendo, independente da circunstância. Não
existem regras.
O lodaçal extraliterário
Há uma competição muito grande no meio literário. Eu
prefiro ficar afastado, criar uma espécie de bolha ou de defesa,
senão isso acaba perturbando o meu trabalho. Nesse sentido,
quanto menos eu me envolvo nessas questões, melhor para o meu
estado de espírito e melhor para o que eu faço. Não quero ter a
obrigação de ler e dar opinião sobre tudo o que é publicado. Às
vezes, claro, alguma coisa maravilhosa aparece em minhas mãos.
E aí, sim, não tenho qualquer receio em me engajar. Um exemplo
foi o André Sant’Anna. Um ano depois do primeiro livro dele,
Amor, ter ser sido publicado por uma editora independente em
Belo Horizonte, comecei a lê-lo por acaso e tive um fascínio
imediato. Ninguém tinha escrito uma linha sobre aquele livro.
Eu fiz um artigo pra Folha de S.Paulo. As pessoas começaram a
falar do André e ele acabou sendo editado na Companhia das
Letras. Ou seja, quando gosto de alguma coisa, quando tem a
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ver com os meus interesses, é óbvio que leio e que me engajo.
Mas não tenho o hábito de peneirar ou de procurar saber o que
está sendo produzido. Quando escrevia sobre literatura, na Folha,
evitava escrever sobre brasileiros. Porque também sou escritor e
não queria falar mal de ninguém. Queria falar somente daquilo
de que eu gostava. Suponho que haja autores que me odeiam
por não ter escrito sobre eles. Mas eu não era pago e nem tinha
obrigação de falar sobre a literatura brasileira. Meu trabalho era
escrever sobre as coisas que me dessem vontade. Resumindo,
procuro evitar me meter no lodaçal extraliterário do universo
contemporâneo. Faz mal à minha própria produção.
O jogo da narrativa
Em todos os meus romances, em algum momento, tem uma
frase que eu não entendo ou não sei exatamente o que ela quer
dizer. E acho que a essência dos romances está nessas frases. É
como se elas fossem inconscientes. Sempre suponho que há um
sentido, apesar da estranheza, bloqueado por algo que me impede
de compreendê-las. “Isto é para quando você vier”, que se repete
no Nove noites, é uma dessas frases. Ela é fundamental para o livro,
porque é ela que engaja o leitor numa posição dentro do jogo da
própria narrativa. “Isto é para quando você vier”: Você quem?
Você leitor? Você um dos personagens? Qual dos personagens? O
personagem é o leitor? O leitor é o personagem? E a posição do
narrador? Essa ambiguidade é essencial para tudo que eu faço em
literatura. Trata-se de engajar o leitor num jogo. E não é um jogo
fácil. Ele não vai ler e desligar. É algo que demanda atenção. Não
se pode encarar o livro de forma passiva. O leitor se torna coautor.
Ele lê o texto de forma ativa.
O editor é uma muralha
Não existe literatura sem literatura. Todas essas minhas ideias só
existem porque sou leitor voraz das coisas que me encantam. Como
disse, somente encontrei a minha voz ao entender que o defeito é
também a qualidade. Aprendi com Thomas Bernhard. Por algum
motivo, ler aquele sujeito deu um clique dentro de mim. Compreendi, finalmente, o que estava tentando fazer nos meus textos.
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Então, se a pessoa quer escrever, a literatura é fundamental. Não
existe escritor sem literatura. Ela vai se desdobrando, de um autor
para outro, sem cessar.
O que eu procuro evitar é a literatura que não acrescenta nada
ao meu projeto literário e que, no fundo, acaba me prejudicando. Um
dia, logo depois de publicar meu primeiro livro, pela Companhia
das Letras, estava na editora e vi uma sala repleta de manuscritos,
amontoados uns sobre os outros, espalhados em diversos armários.
Eram os manuscritos que as pessoas enviavam para a editora. Naquele
momento, tomado por um sentimento heroico, disse o seguinte:
“Se vocês me pagarem um salário pequeno, venho aqui duas vezes
por semana analisar esses manuscritos”. Achava que ia descobrir um
gênio. Ao começar a ler os textos, no entanto, fiquei desesperado.
Alguma coisa, talvez o fato de os textos serem muito ruins, foi fazendo com que eu perdesse meus parâmetros. Na verdade, queria ser
uma pessoa boa. Tentava, de todas as maneiras, achar alguma coisa
interessante. “É horrível?” – perguntava para mim mesmo – “Sim,
mas, quem sabe, talvez se analisar por esse outro ponto de vista...”.
Mas as coisas só foram piorando. Tinha que escrever vários pareceres.
Chegou um momento que comecei a perder o prumo. Já não sabia o
que era bom ou ruim. Não sabia do que eu gostava e do que eu não
gostava. Estava ficando cego para a boa literatura. Aquele negócio,
definitivamente, não era para mim.
Essa experiência me fez apreciar, ainda mais, os grandes editores. Eles são como muralhas: passam o dia lendo aquela pilha de
manuscritos, sem serem afetados; de repente aparece alguma coisa
interessante, e eles são capazes de reconhecer a genialidade. Esse
profissional não existe mais, ou existe cada vez menos.
Nesse sentido, há uma história sobre o Jérôme Lindon, editor
do Beckett, que acho sensacional. O Beckett morava na França, era
irlandês, mas escrevia em francês. Antes da guerra, ele tinha publicado uma coisa ou outra, sem maiores repercussões. Durante a Ocupação, trabalhou na Resistência. Depois da guerra e de ter seus livros
recusados por várias editoras, ele tentou a chance com uma editora
pequena, que tinha sido criada por um resistente francês, Vercors,
e que se chamava Éditions de Minuit (Edições da Meia-Noite). O
nome fazia alusão ao horário em que os textos e os panfletos eram
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rodados durante a Ocupação. Ao final da guerra, o Jérôme Lindon,
um rapaz judeu cuja família era muito rica e ficou escondida no sul
da França, decidiu lançar-se numa aventura. Indagado por seu pai
a respeito do que gostaria de fazer, já que não pôde cursar universidade durante a Ocupação, o rapaz disse que gostaria de ter uma
editora. O pai então comprou a Minuit, viabilizando o sonho daquele jovem de apenas 20 anos, mas com enorme idealismo literário.
Nessa época, a mulher do Beckett, que também tinha trabalhado
na Resistência, decidiu mandar os manuscritos do marido para a
Minuit. O jovem editor começou a ler os três principais romances
do Beckett no metrô. A história é famosa. Ficou tão enlouquecido
e riu tanto, que a certa altura quase perdeu o manuscrito, com as
páginas voando pelo vagão. Quando a Minuit publicou o Beckett,
foi um sucesso mundial.
Cânones do Brasil
Na minha opinião, os grandes clássicos da nossa literatura são
Machado de Assis e Guimarães Rosa. Curiosamente, existe um
pequeno paradoxo na minha relação com os dois. Recentemente,
cheguei à conclusão de que se o meu estilo tivesse alguma filiação
na literatura brasileira – e acho que não tem, pelo menos diretamente –, essa filiação teria mais que ver com Machado. Nos textos
dele há uma desilusão absoluta. O Brasil, por meio da burguesia, é
representado como um mundo dos horrores. Machado é um autor
totalmente pessimista. Então, acho que essa descrença no homem
combina mais comigo. Já o Guimarães Rosa acreditava na salvação
do homem. E isso não tem nada a ver comigo. O próprio estilo literário do Guimarães não tem nada a ver com a minha literatura. No
entanto, se me perguntassem: “Qual dos dois você mais admira?”,
minha resposta seria: “Guimarães Rosa, sem dúvida”. Tudo bem que
eu não gosto daquela ingenuidade da crença no homem, mas existe
no Guimarães Rosa um vigor inacreditável, uma força de invenção capaz de criar uma demanda que não existia antes dele. Isso é
emocionante. Isso é sensacional. Ele era um sujeito esquisitíssimo:
místico, vaidoso, cheio de tiques... Mas era um verdadeiro gênio. Na
minha opinião, mais do que o Machado, que em diversos aspectos
considero mais próximo de mim.
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Realpolitik literária
A obra do Guimarães Rosa também me chama a atenção por
conta de outro assunto. Eu tive várias experiências em encontros de
escritores no exterior e, em todas elas, imperava o modelo, o estilo
e os autores anglo-saxões. Ficou claro para mim então que existem
questões geopolíticas no universo literário. A literatura depende
da ação dos governos e dos Estados para promovê-la e defendê-la.
Guimarães Rosa talvez seja o maior exemplo. Com raríssimas exceções, ele não existe fora do Brasil. É totalmente desconhecido,
salvo nas universidades. E vai continuar assim, enquanto o Brasil
for um país periférico. Na verdade, o Joyce da literatura nacional só
não desaparece por causa das universidades. Se o Brasil continuar
com essa elite iletrada, se perder um pouco da classe média que lê,
Guimarães Rosa corre o risco de desaparecer no seu próprio país.
Ele, que merecia ser reconhecido, na contramão desse mercado internacional que ignora a literatura brasileira, como um dos principais
cânones literários do Ocidente.
Rebeldia permanente
O que faço é uma literatura que coloca em suspeição. As coisas
são e não são. A escrita fala e nega. Tem autobiografia? Tem. Mas
aquela autobiografia não é autobiografia. Está falando de fato real?
Está. O antropólogo se suicidou? Sim, se suicidou. Mas depois isso
vira outro negócio. Romance policial? Parece, mas depois não é.
Então, é uma literatura do contra, em permanente espírito de porco.
É uma literatura do não, é o não como uma coisa positiva, é um não
como rebeldia permanente, é o não como você nunca chegar a um
reconhecimento absoluto. Parece que você reconhece, mas aí você
des-reconhece, por isso também a linguagem pobre. É literatura?
É, mas também não é porque é uma linguagem empobrecida, uma
linguagem tosca, que não tem poesia, não tem beleza nas frases. Uma
espécie de literatura movediça, como se a literatura de verdade só
pudesse surgir nesse lugar que é um não lugar. Um lugar que não
existe e que na hora que existe, já não é mais. O sol se põe em São
Paulo é o tempo inteiro isso, toma São Paulo como símbolo desse
negócio. Uma cidade que quer ser uma coisa, mas que só pode ser
96 |

O F Í C I O D A PA L A V R A

aquela coisa enquanto ela não é. E o escritor que só pode ser escritor
enquanto ele não for escritor e o livro que só pode ser livro enquanto
não for livro. O narrador diz: eu sou escritor, mas não é escritor.
Modelo de ruptura
A história do Junichiro Tanizaki me fascina. Quando ele surgiu,
no início do século XX, foi impossível enquadrá-lo em uma das duas
escolas predominantes do Japão – a dos românticos, que escreviam
histórias de amor, e a dos naturalistas, mais duros e realistas. Essa
divisão é quase uma caricatura de algo muito mais complexo, mas
a verdade é que não conseguiram atribuir ao Tanizaki nenhum dos
dois rótulos. Imediatamente quiseram criar um novo rótulo pra ele
e o denominaram diabólico, porque ele escrevia umas narrativas
sexuais, com perversões, um negócio meio obscuro, uma literatura
das sombras. Daí o meu fascínio pelo escritor. O Japão, apesar da
abertura para o Ocidente, é uma sociedade de afirmação da tradição.
O Tanizaki era um ser estranho nesse contexto. Como ele surge
no meio inóspito a esse tipo de ruptura e afirma essa ruptura, nesse
país das tradições, sem nunca quebrar com as tradições? Durante a
Segunda Guerra Mundial, quando os japoneses agiam como os nazistas da Ásia, matando gente por tudo quanto é lado, ele escreveu
um romance que é a obra prima dele – As irmãs Makioka. À primeira
vista, pode parecer um romance água com açúcar, de mocinhas que
vão pra Kyoto ver as cerejeiras em flor. São 500 páginas que falam das
quatro filhas de uma família burguesa e das tentativas de conseguir
um marido para a terceira, que encalhou. E pelas tradições você
tem que casar na ordem cronológica, então esse casamento precisa
acontecer para liberar a quarta filha, que já tem um pretendente. O
curioso é que esse livro foi imediatamente censurado no Japão, no
meio da guerra, pelo governo militar. É incrível, não é? Então você
percebe que tem uma coisa germinando no Tanizaki, uma dualidade
– ao mesmo tempo que afirma as tradições, é uma ruptura incrível
com o Japão, é uma literatura muito violenta em relação àquela
sociedade. Isso me interessa como um elogio da literatura moderna
de ruptura, esse cara sobrevivendo com essa afirmação radical num
mundo que, a princípio, é inóspito a essa literatura. O mundo fica
pior sem essa literatura, sem esse tipo de escritor.
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Sentido da literatura
Eu entendo que a arte não tem de servir a nada. Tome-se o caso
da Mongólia, por exemplo. Durante muito tempo, tendo sido o país
uma teocracia, a arte produzida ali era atrelada à religião, como foi na
Idade Média, no Ocidente. A arte feita para a igreja tem uma função
social muito delimitada e circunscrita, ela ocupa um lugar dentro
da sociedade, compreensível por todos. Quando o país passa para o
comunismo, a arte imediatamente começa a servir ao Estado. Surge,
então, o poeta nacional, que faz o elogio das tradições nacionais, do
camponês, do trabalhador, da família, do que interessa à formação
simbólica daquela nação. A arte ali saltou do vínculo com a igreja
para a serventia ao Estado, sem conhecer esse mundo moderno que
a gente conhece no Ocidente desde o século XVIII, em que a arte
aparentemente não serve pra nada. Esse negócio pode ser uma ilusão,
porque no fundo tudo na sociedade serve pra alguma coisa, mas
isso muda a sua vida para melhor. Você viver numa sociedade em
que você pode escrever um livro e esse livro não servir pra nada é
muito melhor do que você viver numa sociedade em que esse livro
tem que servir de qualquer jeito pra alguma coisa. Você tem essa
crença como indivíduo, pode fazer alguma ruptura. Na Mongólia,
a ideia de ruptura significa a morte. É o caso dos desertos, que eu
vi de perto. Eles são grandes planícies, com horizonte por todos os
lados, sem nenhum ponto de referência. Quando você entra nesses
desertos, imediatamente tem um monte de trilhas de pneu de carro,
para todos os lados, e o bom motorista na Mongólia não é o cara
que cria a sua própria trilha. Se ele fizer isso, ele morre. Ele tem
que pegar alguma das trilhas que já estão lá marcadas na terra. E por
que elas estão marcadas? Porque milhares de pessoas passaram por
cima daquele negócio até fazer uma trilha, então não tem estrada,
mas aquilo acabou formando uma rota. O bom motorista conhece
os desertos e já sabe qual trilha ele vai pegar. Isso é muito representativo da sociedade da qual eu estou falando. Essa ideia de ruptura
do Ocidente, que provavelmente é uma ilusão da gente, isso não
pode existir ali. Se o cara disser: eu vou inventar o meu negócio,
eu vou escrever o meu livro, eu vou fazer a minha trilha, esse cara
se perde no deserto, morreu. O meu motorista nunca ficava fora de
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uma trilha. Isso simboliza muito claramente o que é uma sociedade
da tradição. Falei isso em Recife e quase me mataram. Recife é um
centro da arte popular, mas a arte popular é a tradição, com ela não
tem ruptura. Adoro a arte popular, sei que ela é fundamental para
constituir uma nação, precisamos dela para viver. Mas eu acho que
a coisa política mais fascinante é essa possibilidade da arte moderna,
desde o século XVIII, de você poder romper com as tradições e criar
um negócio novo, que é em princípio a expressão de uma individualidade. Enfim, é uma arte burguesa, é a arte do indivíduo. Essa
ideia de uma arte que não serve pra nada é uma ideia muito política,
libertária, uma conquista do Ocidente e que deve ser preservada.
O artista tradicional vai ser o artesão. Na literatura e na arte o que
me interessa não é o ofício da palavra, é justamente o defeito da
palavra. A boa literatura é a afirmação do seu defeito, do defeito de
cada um, que é o defeito que só você tem.
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Governo de Minas Gerais de Literatura
2010. Seu romance mais recente é
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A EXPERIÊNCIA RADICAL

O ofício de viver
Não há muita diferença entre o trabalho de escritores e artistas e
o que vêm fazendo os artesãos por quatro ou cinco séculos de Brasil.
Somos todos artesãos. Numa sociedade que se torna cada vez mais
tecnológica, talvez a literatura e as artes sejam as últimas formas de
artesanato. Assim como os artesãos, todos os escritores trabalham
com as mãos e com a sensibilidade. A diferença está nos materiais.
Eles utilizam os materiais da natureza – a terra, a pedra sabão, a
madeira, o ferro. Nós trabalhamos, de maneira muito modesta, com
a palavra. Mas esse trabalho com a palavra tende a traduzir o mesmo
tipo de experiência que os artesãos vivenciam. Antes de mais nada,
o escritor tem que passar por um aprendizado, que se dá no contato
que ele tem com a tradição.
Com os artesãos, a tradição geralmente lhes é dada pela própria
família: o artesanato é passado de pai para filho. No nosso caso, é
um pouco mais complicado, uma vez que temos que trabalhar com
os materiais da vida e não com os materiais da natureza. Antes de
começar a escrever, então, o escritor tem que começar a viver. Trata-se daquilo que um célebre autor italiano chamou de il mestiere di
vivere. É esse ofício de viver que interessa ao escritor.
A busca da forma
Aprendi esse ofício de viver observando as pessoas, sobretudo
as que trabalhavam na minha casa. Num dos meus textos, por
exemplo, minha poética de escritor, aquele que cata palavras, se
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confunde com a poética de uma empregada que catava feijão.1
Porque assim como ela jogava o feijão na peneira, selecionando
grão por grão, nós escritores jogamos várias palavras na folha
de papel, para depois escolhermos algumas. Nós nunca estamos
satisfeitos com aquela primeira versão. É preciso que haja um
certo desapontamento por parte do criador, que vai nos levar a
reescrever aquelas frases, quantas vezes for necessário, até chegarmos a uma espécie de perfeição. Trata-se da mesma perfeição
a que chega um desses artesãos, quando está construindo, por
exemplo, uma roda de um carro de boi. Essa é a perfeição que
nos interessa. Porque ela se transforma na busca de uma forma,
uma forma que dá sentido àquela frase, que vai dar sentido àquele
parágrafo, que vai dar sentido àquele capítulo, que vai dar sentido
àquele romance.
O narrador marinheiro
Walter Benjamin diz que existem dois tipos de narradores
importantes. Um deles é o narrador lavrador, aquele que finca pé
na terra em que nasce, que trabalha em vertical com o tempo e
que procura cada vez mais a autenticidade da História: a autenticidade de um povo, de uma região, a verdade sobre aquilo que
está acontecendo num mínimo pedaço de terra do planeta durante
algumas e sucessivas gerações. E existe outro tipo de narrador – do
qual eu me aproximo –, que é o narrador marinheiro, aquele que
decide sair da terra em que nasce.
No meu caso, em 1948, fui obrigado a sair de Formiga, minha
cidade natal, para Belo Horizonte, onde fiquei até 1970. Depois fui
estudar no Rio de Janeiro e na França; em seguida, trabalhei nos
Estados Unidos e assim sucessivamente. Esse outro narrador – e
eu falo mais da minha própria experiência – é um narrador que
trabalha com as noções de espaço continental e de deslocamento.
Ele nunca está satisfeito com aquilo que já tem, com o que já
conhece. Sua vontade é sempre sair à busca de novas descobertas,
ainda que elas possam ser cada vez mais frustrantes, distanciando-lhe
daquilo que, no início, parecia-lhe bastante caro.
1

O autor se refere ao capítulo final do romance Uma história de família (1992).
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O meu processo de deslocamento também é semelhante a um
processo de leitura. Quando nos aproximamos de um livro, nos
aproximamos da experiência do outro. No poema “Infância”, em
Alguma poesia, Drummond diz o seguinte: “Meu pai montava a cavalo e ia para o campo./ Minha mãe ficava sentada cosendo./ Meu
irmão pequeno dormia./ Eu sozinho menino entre mangueiras/
lia a história de Robson Crusoé,/ comprida história que não acaba
mais.” Ou seja, ele incorpora aquela experiência de menino de Itabira à experiência de Robinson Crusoé, à experiência do navegador
que, depois do naufrágio, arriba a uma ilha inabitada. E é esse tipo
de narrador, uma espécie de marinheiro, que vai navegando em
outras águas, a fim de melhor conhecer o mundo e transmitir essa
experiência aos “lavradores”.
Esses constantes deslocamentos me levaram a ter certo prazer em
trabalhar com formas de gênero misturadas. Eu posso escrever, por
exemplo, romances, ensaios e poemas. Posso, inclusive, desenvolver
vários gêneros numa só obra. Eu também posso misturar atividades
profissionais: fui professor durante muito tempo, bem como tradutor e uma espécie de jornalista bissexto. Gosto também de misturar
línguas: além de me expressar em português, sou fluente em francês,
inglês e um pouco em espanhol, o que faz com que acabe misturando
idiomas num romance como Stella Manhattan.
Além disso, meu ofício da palavra não corresponde apenas à investigação geográfica do local de nascimento. Ele é uma investigação
de locais cada vez mais distantes e, até mesmo, uma certa perda da
identidade. Por exemplo, num dos meus primeiros romances, Em
liberdade, eu perdi minha identidade para ser Graciliano Ramos. E,
claro, isso também faz parte da ideia de deslocamento. Trata-se de
uma insatisfação com o próprio sujeito, com o próprio eu, que passa
a ser o outro. E é esse outro que me enriquece.
A função da literatura
Em literatura – e até mesmo em culinária – não existe receita.
A única coisa que eu posso falar é a respeito da minha experiência,
que deveria servir como objeto de reflexão, quem sabe um convite
para dialogar. Afinal, para poder crescer como escritor, a pessoa tem
que crescer como indivíduo, tem que emular. Como diria Camões:
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“Cesse tudo o que a musa antiga canta, que outro valor maior se
alevanta!”. O processo de imitação, na verdade, é sempre um processo de enriquecimento. Trata-se de uma disputa entre você e o
outro, até que você possa chegar a sua própria reflexão.
A literatura é uma forma de sabedoria em que você procura
trabalhar os materiais da vida para melhor conhecê-los, assim
como os artesãos trabalham os materiais da natureza para melhor
utilizá-los. E, do mesmo modo que existe uma função para cada
uma das peças do artesanato, a literatura também tem sua função.
Ezra Pound foi muito claro quando falou a respeito disso: literatura
é aquilo que comove (ut moveat), é aquilo que deleita (ut delectet), é
aquilo que ensina (ut doceat). Eis a função da literatura: comover,
deleitar e ensinar.
Além disso, a literatura sempre tem um destinatário. Do
mesmo modo que as peças de artesanato irão pertencer a uma
pessoa, os livros um dia vão cair nas mãos de alguém. Mas esse
alguém – singular e anônimo – é um estranho para a cabeça do
escritor. Quando escrevemos, não sabemos quem é o destinatário.
É diferente de escrever uma carta. Uma carta tem um destinatário preciso: um parente, uma amante, um amigo. Já a literatura é
escrita para uma figura singular e anônima, que eu desconheço. E
é por isso mesmo que essa escrita, singular e anônima, vai tratar
com total liberdade os materiais da vida.
Cinema e gibis
Pertenço a uma geração visual. Meu primeiro contato com
a leitura foi por meio dos gibis e do cinema. Lembro-me que,
durante a Segunda Grande Guerra, chegavam a Formiga alguns
gibis e também os filmes em série que eram exibidos no cinema
local. A arte acabou entrando na minha vida de forma visual. E
isso se reflete ainda hoje no meu trabalho, em especial pelo fato
de eu sempre tentar transmitir a visualidade duma cena dramática
aos leitores. Além disso, durante toda a vida, tornei-me grande
amigo de pintores e artistas, muito mais do que de escritores.
Em Belo Horizonte, fui bom amigo do Augusto Degois, do
Chanina e da Wilma Martins. Anos depois, fui amigo de Hélio
Oiticica, Carlos Vergara, Lena Bergstein, dentre outros. O fato
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é que, com os gibis e o cinema, passei a ter um conhecimento
intuitivo de História, no caso, o que se passava na Europa tomada
pelo nazifascismo.
Tanto os gibis quanto os filmes da época apresentavam os personagens da Segunda Grande Guerra Mundial. Eu ficava encantado
com aquilo e tentava ver como o fenômeno se reproduzia na ditadura
do Estado Novo, que eu vivenciava criança. Tenho um livrinho,
inclusive, que se chama Crescendo durante a guerra numa província
ultramarina, onde eu tentei reproduzir essa experiência de menino
vendo filmes de heróis encapuzados. São poemas bem curtinhos,
como o que se chama “O Rei dos Espiões”: “Ninguém sabe o que
se passa por detrás dessa máscara de Batman, por detrás dessa fantasia
de Super-Homem. Só o Sombra sabe”.
Todo aquele universo de máscaras que nós tínhamos no cinema,
todo o universo dos super-heróis, não era um universo gratuito. Era
o universo da espionagem, dominante em toda guerra. Persistiu
durante a Guerra do Vietnã e, sobretudo, durante a Guerra Fria,
onde os espiões vinham ou não vinham do frio.
Com o cinema eu fui tendo acesso a esse mundo presente,
que de maneira nenhuma apareceria caso o planeta, para retomar
Walter Benjamin, não tivesse se tornado tecnológico. Quer dizer, a
tecnologia pode funcionar a favor do conhecimento.
Logo depois que cheguei a Belo Horizonte, por volta de 1952,
me aproximei do Centro de Estudos Cinematográficos (CEC), onde
passei a conviver com figuras extraordinárias, como Ciro Siqueira,
Jacques do Prado Brandão e Fritz Teixeira de Sales, que foram meus
verdadeiros mentores, muito além dos professores de Letras. Com
eles, fui adquirindo uma concepção bastante nítida e individual de
arte, assim como a geração posterior à minha teve um conhecimento
de arte através da música popular. E é interessante como que, a partir
da música popular – ou do cinema, no meu caso – as pessoas passam
a descobrir a literatura, o teatro, a pintura etc.
A literatura irrompe
Pouco a pouco, aquele universo visual valioso para a formação
cinematográfica em minha juventude foi se revelando insuficiente.
Abria as portas para a literatura. Na verdade, meu pai queria que eu
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fosse arquiteto ou engenheiro, mas decidi ser professor de Letras,
o que na época era uma vergonha, porque professor de Letras não
recebia um tostão, era uma profissão praticamente sem valor.
Mas eu estava decidido a me envolver efetivamente com o
ofício da palavra. Drummond foi minha primeira grande paixão. O
primeiro artigo que escrevi foi sobre ele. Porém, mais importante
do que isso – e aqui a ideia de deslocamento se torna mais clara –,
foi o fato de conviver com o grupo de mineiros que se reunia em
torno da revista Complemento. Desse grupo faziam parte pessoas do
teatro (como Carlos Kroeber, João Marschner e Jota D’Ângelo), das
artes plásticas (como Frederico Morais, Wilma Martins e Chanina),
do cinema (como Ciro Siqueira e Maurício Gomes Leite), entre outros. A partir daí fui construindo um universo multifacetado capaz
de traduzir um pouco meu ofício da palavra. Nos meus textos, a
palavra não é apenas vocábulo, ela busca ter também uma dimensão
espacial dentro da página.
A dimensão histórica
Eu acredito que, além de causar deleite e encantamento, as
palavras também podem lutar pela transformação social. É o caso
do meu primeiro romance, Em liberdade, feito a partir da experiência
de Graciliano Ramos na prisão. Graciliano deixou para escrever
Memórias do cárcere bem depois de sair da prisão, ou seja, em momento
de liberdade. Por coincidência, em meados dos anos 1970, quando
eu estava pensando em escrever um romance, nós já não estávamos
vivendo tanto a repressão militar brutal, mas nos aproximando
daquele movimento que passou a ser conhecido como “abertura”.
Eu achei então que, mais importante do que discutir a questão da
ditadura e da repressão, seria discutir a questão da liberdade.
No caso, o que teria acontecido com Graciliano Ramos, no
momento em que ele saía da prisão e passava a ter uma vida miserável, no Rio de Janeiro, sem dinheiro, sem emprego, com quatro
filhos para sustentar. E foi a partir dessa narrativa literária que eu
pude abordar uma questão que estava sendo discutida no espaço
público, por ativistas como o Fernando Gabeira e o Alfredo Sirkis.
Mas eu também buscava mostrar, por meio da ficção, um elemento que ia muito além do real: o fato de que a repressão no Brasil,
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naquele momento, não era um dado único, era algo que tinha um
passado. O livro mostra a repressão de 1964 na década de 1930, e
ainda faz com que Graciliano Ramos, de forma fictícia, escreva sobre
Cláudio Manuel da Costa, mostrando a constância da repressão na
nossa história, agora no século XVIII. Por sua vez, ao narrar o caso
do inconfidente que foi “suicidado” na Casa dos Contos, eu estava
me referindo a um evento atual, que foi o “suicídio” de Herzog nos
porões do DOI-Codi.
É essa dimensão histórica da questão social e política que me
interessa na literatura. É nesse sentido que, se por acaso o meu romance tiver sucesso, ele acaba sendo um romance sobre a épica das
repressões no Brasil.
Eu acredito que a literatura tem essa função histórica, o que eu
não acredito é que eu vá repetir isso como fórmula. No meu romance seguinte, Stella Manhattan, estou mais interessado nas questões da
liberação do corpo. É um romance gay, que vai tratar da questão das
minorias sexuais naquele momento. E é todo um processo de expressão
do corpo, do comportamento, em comunidades atravancadas pelo
conservadorismo. Quero dizer que da análise da política propriamente
partidária, que está no romance Em liberdade, passo à análise duma
política comportamental, que é o cerne de Stella Manhattan.
Já em meu romance recente, Heranças, eu abordo, de maneira
muito concreta, a questão econômica. Trata-se de um indivíduo
de classe média-alta que tem a sua vida acompanhada pela própria evolução da cidade de Belo Horizonte. Ele começa a ganhar
dinheiro no comércio, depois passa para a construção civil e a
imobiliária. E depois ganha ainda mais dinheiro no mercado de
capitais. Isso não é o forte do romance, mas mostra que sempre
existe uma espécie de painel socioeconômico que segura, por assim
dizer, a trama ficcional.
O leitor inventado
Certa vez perguntaram ao teatrólogo francês Antonin Artaud
o que é o público, e ele respondeu da seguinte forma: “É preciso
primeiro que o teatro exista”. Ou seja, antes de o teatro existir, não
há público. Para o leitor, então, eu diria a mesma coisa: é preciso
primeiro que a literatura exista. Porque a literatura inventa ou cria
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o seu leitor. Rimbaud traduziu muito bem essa experiência quando
escreveu: “ je est un autre”, ou seja, “eu é o outro”, e não “eu sou o
outro”. Trata-se de guardar a sua individualidade ou de guardar os
seus próprios valores, atravessando, ao mesmo tempo, essa ponte em
direção ao outro, essa vontade de ser o outro. A literatura é isso.
Ela é esse mecanismo em que você sai do seu mundo – seja ele rico,
pobre, amplo, estreito... – para conhecer um outro mundo e viver
uma experiência notável dentro dele. E, ao viver dentro daquele
mundo, você está se reinventando, não somente na condição de
leitor, mas também na condição de sujeito. Por isso é preciso que
a literatura exista antes do leitor.
Caso contrário, você vai fazer uma literatura dirigida a um
determinado leitor que já não é mais o singular e anônimo. É
aquele leitor, por exemplo, carente de misticismo ou de receitas
fáceis para o bem-viver. Sabendo disso, então, eu posso escrever um
livro que não vai agradar a essas pessoas. Elas não serão inventadas
pelo livro. Pelo contrário, elas estão inventando o autor. E é nesse
sentido que eu sou contra essa literatura do best-seller.
O silêncio de Machado
Eu tenho uma insatisfação muito grande com meu trabalho.
Não consigo ter orgulho daquilo que eu faço. Tenho dificuldade
também de falar de mim mesmo enquanto escritor. Não sei se
mereço uma atenção especial, além da que já é dispensada aos meus
livros. Tenho a sensação de que minha vida é insignificante. Eu
nunca fui um grande político. Jamais me interessei por uma verdadeira participação. Tudo bem, fui professor, mas o que é um professor? Ele é uma pessoa que se entrega ao trabalho e que, ao fazer
isso, torna-se muito mais importante por ter criado alguém do que
por ter conseguido se expressar. Porque se ele ficar preocupado em
transmitir sua própria expressão, ele acaba por destruir o discípulo,
tornando-o uma péssima cópia dele mesmo. O professor tem que
fazer com que o aluno tenha a sua própria autenticidade. E nisso
reside sua insignificância. Porque o professor pode até perdurar na
memória dos seus discípulos, mas ele não perdura como entidade.
E, como escritor, espero perdurar um pouco mais nos meus livros,
mesmo que isso também não tenha muita significância.
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Augusto Maia disse uma frase sensacional que ilustra essa ferida a
que estou me referindo. Ele disse que o personagem mais interessante
de Machado de Assis é Machado de Assis. Mas Machado de Assis não
é um personagem. Ele nem recebeu, até hoje, uma biografia digna
no Brasil. Você pega Proust, uma biografia maravilhosa. Qualquer
grande autor tem biografias excepcionais. As biografias que nós temos de Machado de Assis são totalmente insignificantes. E eu acho
esse insight do Augusto Maia sensacional. Por que é que Machado
de Assis nunca falou sobre ele mesmo? Há um silêncio de Machado
de Assis sobre Machado de Assis que o torna insignificante. E que
torna muito significantes os livros dele.
O exercício do ficcionista
Se existe um lado confessional no escritor, ele existe para deflagrar algo nos leitores. Ele não existe para que você se conheça
melhor. É esse o drama do confessional quando você é ficcionista. É
diferente, por exemplo, de quem é memorialista, como no caso do
Pedro Nava, que se colocou como objeto. O ficcionista se despersonaliza. Por mais que a experiência – no meu livro O falso mentiroso,
por exemplo – seja, em grande parte, composta por minha própria
experiência, ela é despersonalizada. É uma experiência que pretende
alcançar o outro, não para que o outro me conheça melhor, mas
para que o outro conheça melhor a ele mesmo ou para que conheça melhor a sociedade que estou descrevendo. É nesse sentido que
a figura do autor é quase transparente ou sem consistência. Caso
contrário, não é um bom romance.
É como uma carta de amor. Se você escreve uma carta de
amor – aliás, Fernando Pessoa disse que são todas ridículas –, ali, sim,
você está se colocando, você não se despersonaliza. Pelo contrário,
você tenta ser o máximo possível você mesmo. Você tenta exprimir
aquilo de mais autêntico e de íntimo que você tem, para que aquela
pessoa – leitora da carta – te enxergue como você é na realidade.
Na literatura é diferente. Eu acho que a primeira coisa que aqueles
que desejam ser ficcionistas precisam fazer é esse exercício de despersonalização. É preciso abandonar suas próprias ansiedades, seus
próprios sentimentos, que muitas vezes são mesquinhos e não interessam às pessoas. E aqui está a beleza de se inventar um personagem.
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Como diz o Ezra Pound, trata-se de dar uma significação mais forte
às palavras: “literatura é linguagem carregada de significado”. Não
é uma significação mais forte a você, é uma significação mais forte
às palavras.
Experiência radical
Quanto mais polissêmica for a sua literatura, mais rica ela é. Se o
seu livro tem uma só leitura, ele não vale absolutamente nada. A graça
de Guimarães Rosa está em ter aquelas leituras múltiplas, diferentes.
Quer dizer, ele foi criando, inventando leitores, os mais diversos. E é
essa soma de leitores diversos, um que se interessa por isso, aquele que
se interessa por aquilo, um que se interessa pelos aspectos greco-latinos,
outro por música popular, um se interessa pelo interior, pela botânica,
por isso e aquilo, quer dizer, essa soma de leitores que, definitivamente,
não é Guimarães Rosa, é Grande Sertão: Veredas. Nesse sentido que a
polissemia da linguagem literária é capital. Não há possibilidade de
um autor dizer: “Eu tenho o significado do livro e eu vou te passar
o significado do livro. E esse significado que eu estou te passando
é o melhor”. Não, pelo contrário, é o pior. Porque significa que o
livro não conseguiu “passar significado” ao leitor. Então o leitor vai
ter que trabalhar mais aquele livro, mais aquele poema, mais aquela
obra de arte, para chegar a constituir um significado para ele. E esse
significado para aquela obra de arte vai pertencer a ele, leitor, e será
uma forma extraordinária de engrandecimento cultural, intelectual
e pessoal, dele próprio. Ele se tornou um outro.
Ou, segundo Sá Carneiro, um intermediário. Ele ficou entre
a obra de arte e ele próprio. Eu denominei isso de “entrelugar”:
o lugar do leitor não é nem cá, porque ele já não é aquele que ele
acreditava ser, e nem lá, porque ele não é aquele que está lá. Ele
está entre esses dois lugares. Ele está inventando uma nova vida
intermediária, entre essas duas experiências: a experiência de vida
e a experiência de literatura. É isso que, a meu ver, é radical na
experiência literária.
O desencanto move
Eu acho importante acreditar no desapontamento. Não se deve
ficar muito encantado com o que se escreve. É contraproducente.
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Ao ficar desapontado, a pessoa vai reescrever e chegar cada vez mais
próximo da perfeição. A coisa que mais me incomoda é escritor
encantado com a própria obra. Trata-se daquilo que João Cabral
chamou de “a luz da atenção”. Se o escritor jogar a luz da atenção
naquilo que ele escreve, ele está sendo cada vez melhor escritor.
E, possivelmente, cada vez pior ser humano. Porque o escritor,
em princípio, é uma pessoa egoísta. É uma pessoa que tem que ter
uma noção muito firme de seu próprio tempo de vida. Ele tem que
se dedicar a um trabalho que, no julgar da maioria das pessoas, é
totalmente inútil. E não é. Porque o escritor tem a capacidade de
deflagrar coisas, de modificar o outro. E esse combate entre aquilo
que todo mundo julga que é inútil e a certeza que cada escritor
tem da validade de sua obra é que faz com que ele se torne um
escritor mais forte.
Se Guimarães Rosa tivesse se encantado com a própria obra,
ele teria escrito Grande Sertão: Veredas e parado. Ele não se encantou
com Grande Sertão: Veredas. Ele não se encantou com Sagarana, com
Corpo de baile. Continuou. Isso não tem nada a ver com a satisfação
pelo trabalho bem feito. O desencantamento é o que move. Se houver
um encantamento, você para, não prossegue. Grande Sertão: Veredas,
por mais magnífico que seja – e estamos perfeitamente de acordo,
é um romance magnífico, certamente um dos grandes romances da
literatura brasileira e universal –, não satisfez o autor completamente.
A obra, para ele, era apenas uma etapa do seu ciclo de escrita. Por
isso ele se enveredou por outros livros, mantendo a mesma insatisfação. O mote do escritor é a insatisfação. No dia em que ele estiver
satisfeito, ele silencia. Mas só a morte silencia um escritor. Porque
se não houver a morte, ele estará sempre escrevendo.
No belo romance de Joseph Heller, Retrato do artista quando velho,
publicado pela Cosac Naify, o protagonista está tentando escrever
romances, mas ele já não tem mais a força para tanto. A única coisa
que ele pode fazer é projeto de romance. A cada capítulo ele inicia
um novo projeto, sem nunca concluir o romance projetado. A velhice
é essa falta de força. Não é que a imaginação do velho fique mais
pobre. Isso é ridículo. Se a pessoa não for doente, a imaginação não
fica doente. Pelo contrário, a imaginação fica cada vez mais rica.
Mas é o corpo que não corresponde mais à imaginação, que não tem
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mais a força para realizar aquele projeto. Muitas vezes, os projetos
maiores de um escritor não são os realizados na velhice, mas são
aqueles realizados no auge da força física dele. O resto está no livro
Estilo tardio, de Edward Said.
O equilíbrio na escrita
Eu acho que não existe literatura contemporânea que não seja
autorreflexiva. Afinal, ela traz em si mesma o instrumental que pode
facilitar a sua leitura. Salvo engano, é isso que o Paulo Leminski
queria dizer, ao afirmar que ele sempre buscava o equilíbrio entre
o fazer literário e a reflexão sobre o fazer literário. Ou seja, a obra
reflete sobre si mesma ao ser feita, ao buscar a condição de obra de
arte. Eu só tenho receio da reflexão quando ela se torna mais forte
do que a trama. Por isso acho interessante a palavra equilíbrio. Caso
contrário, há um perigo inevitável do livro se tornar muito teórico.
Gaston Bachelard tem um pensamento que traduz em parte o que
eu quero dizer: “A conquista do supérfluo proporciona uma excitação espiritual maior do que a conquista do necessário. O homem
é uma criação do desejo e não da necessidade”. Afinal de contas, o
que é a arte?
A arte é esse supérfluo que, no entanto, é mais significativo
do que aquilo que a gente acredita ser útil. A arte só tem sentido
se ela passa a ser um modo de nos levar a um conhecimento mais
interessante da nossa existência. Mas esse conhecimento não deve
ser desagregado da questão formal, ou seja, ele não pode ficar alheio
à questão da reflexão. Caso a pessoa não tenha essa preocupação –
que ocorre na contínua insatisfação ao reescrever – a obra acaba se
esmigalhando, fica desatada. E, muitas vezes, é essa preocupação
formal, é essa reflexão que costura algo que, à primeira vista, pode
parecer fragmentado ou desconjuntado.
A obra que importa
A questão da culpa está presente em todos os meus livros.
Não adianta, sou uma pessoa satânica, não posso fazer nada. No
entanto, consigo conviver bem com essa minha perversidade. Não
é um problema. É claro que os personagens que crio terão esses
traços, não porque estão me exprimindo, e sim porque consegui
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que eles tivessem autonomia. Esses traços pertencem a eles. Eles
são autônomos. Eles existem de maneira própria. Porque o leitor,
singular e anônimo, não me conhece. Ele até tem o direito de querer
projetar o personagem sobre mim, mas isso é um trabalho que não
leva a lugar algum, justamente por causa da minha insignificância.
O que importa é a obra que estou inventando, os personagens que
ganham sua própria vida, não o autor. Mesmo que exista muito de
mim naquilo que escrevo, aquela obra não sou eu. É outra coisa.
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Vai embora, Ignácio!
Por que eu sou escritor? Escuto essa pergunta muitas vezes. A
verdade é que tive uma experiência fantástica. Eu tive grandes professores. Um deles me marcou profundamente.
Nos anos 50, eu morava em Araraquara, minha cidade, a 300
quilômetros de São Paulo, e cursava o pré-universitário. Este era
dividido em Científico, para quem ia fazer exatas, e Clássico, para
quem ia fazer humanas. Como eu era uma nulidade em matemática, química, física e biologia, é claro que deveria ter feito humanas,
mas, por um motivo simples, acabei indo parar no Científico. Igual
a todo brasileiro, somente no último dia do prazo fiquei sabendo da
matrícula. Chegando à escola, havia mais de oitenta pessoas na fila
do Clássico, que era bem mais fácil, e apenas cinco pessoas na fila do
Científico. E, como havia um jogo de futebol de salão que eu queria
assistir, me matriculei no Científico. O curso tinha duração de três
anos. Por conta do meu perfeccionismo, fiz em cinco.
No último ano, havia um exame oral de matemática, algo inexistente hoje em dia, que era chamado “a hora da verdade”. Era você
e o professor, cara a cara. No exame escrito, ainda dava para tentar
colar, para fazer uma maracutaia qualquer. Lembro-me que ao meu
lado sentava uma menina que trazia cola na coxa, e eu sempre ficava
na dúvida se olhava a cola ou se olhava a coxa. E acho que era mais a
coxa, tenho que admitir. Mas no dia do exame oral, que era realizado
num salão enorme, rodeado de quadros negros, tive que encarar o
professor Ulisses Ribeiro. Antes de começar a prova, como ele já me
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conhecia, soltou uma risada e perguntou: “Adianta sortear o ponto?”.
O professor Ulisses era severíssimo, bravíssimo, mas muito irônico.
Eu falei: “Professor, deixemos os gestos inúteis de lado!”. Em seguida,
ele me perguntou: “Quanto você precisa para passar?”. Eu disse: “Só
falta essa nota!”. “Mas quanto você precisa?”, ele insistiu. “9,7 em 10”,
respondi. Aí, ele sugeriu: “Você topa uma coisa, tudo ou nada?”. Eu
disse: “Bom, zero ou dez, para quem não tem nada a perder... Topo,
sim!”. Então, ele explicou: “Vou dar uma equação que passei no mês
passado para a classe. Lembro-me que, no momento que dei essa equação, enquanto a classe começou a resolver, você ficou lendo um livro.
Você se lembra disso?”. Eu respondi: “Sim, era Moby Dick!”. “Pois
eu vou dar essa equação! É zero ou dez!”, ele afirmou, me chamando
para acompanhá-lo até um dos quadros do salão. Quando cheguei lá,
bem atrás de mim, havia um grupo de meninas, todas lindas, frescas e
perfumadas, que ficaram me olhando. Então, o Ulisses pôs a equação
na lousa – lousa é uma palavra antiga! –, virou-se para mim e disse,
fazendo cena: “É a equação mais difícil deste ano! Pode resolver!”. Eu
olhei para a equação e depois para as meninas. Para mim, aquilo era
hebraico, hieróglifo, sânscrito... Não tinha a mínima ideia! As meninas
continuavam me olhando, esperando eu resolver aquilo. Eu olhei para
elas, olhei para a lousa, pensando: “E agora?”. De repente, comecei a
colocar no quadro todos os símbolos matemáticos que conhecia: raiz
quadrada de x, elevado a n potência, mais y, dividido por 100, abre
chave, abre colchete, logaritmo de seno, de cosseno, vezes 10, com
vários triangulozinhos espalhados etc. etc. Eu ainda disse para o sujeito que estava fazendo prova de física ao meu lado: “Vai um pouco
pra lá que eu preciso de mais espaço!”. E continuei colocando aqueles
símbolos, até chegar num resultado qualquer, seguido da expressão
CQD, que é típica na resolução das equações e significa: como queríamos demonstrar. “Pronto professor!”, ainda disse, com o giz na mão,
fazendo um gesto triunfal. O Ulisses foi até lá e começou a olhar. Ele
percorreu todo o quadro. Parecia um livro de matemática ilustrado!
Quando terminou, pôs 10. As meninas ficaram fascinadas! Até hoje
encontro algumas, vovozinhas, que me dizem: “Não esquecemos
aquela equação que você fez!”. O Ulisses já morreu. Naquele dia, eu
me aproximei dele e disse: “É só o lado direito da nota que vale, não
é professor? O outro número desconsidera!”. Ele falou: “Não, é 10!”.
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Eu falei: “Mas o senhor está de brincadeira. Aquilo é uma loucura!
Aquilo não é nada! Eu não podia fazer feio...”. Ele me interrompeu: “Eu
sei que você não podia fazer feio!”. Eu perguntei: “Então é zero, não
é?”. Ele respondeu: “10!”. Eu insisti: “Como 10? Ou eu ou o senhor;
um dos dois está louco!”. Ele finalmente disse: “É 10, 10 pela fantasia,
10 pela invenção, 10 pelo delírio, 10 pela imaginação. Vai embora,
Ignácio, porque o teu mundo não é o da exata. Teu mundo é o da
imaginação!”. E no mundo da imaginação eu caminhei. Desde aquele
ano de 1956 até hoje. Eu vivo da imaginação! Ela é minha realidade.
É minha fantasia. É onde eu me divirto. É onde eu tenho prazer!
Um dia inesquecível
Eu fui ser escritor porque era muito feio, muito pobre, muito tímido, muito magro, muito esquisito... E continuo tudo isso! Na escola,
sempre tive um problema sério: as meninas não me olhavam! Toda
classe tem um que é bonito, um que joga bem, um que é engraçado,
um que é bem-vestido... Eu não era nada! Além disso, baixinho, ficava
escondido, sentado no fundo da sala. Muitas vezes, eu questionava:
“Quando alguém vai me olhar com admiração?”. Porque todo mundo é carente, todo mundo quer esse olhar, todo mundo quer alguém
passando a mão na cabeça. Eu quero até hoje. Um dia, isso aconteceu.
Esse dia foi determinante para minha decisão de ser escritor.
A Lourdes Prado, minha primeira professora do primário, dava
aula de Português todos os dias. Um dia era análise, um dia era
gramática, um dia era verbo e um dia era redação, que se chamava
composição. Naquela época, eu tinha uma enorme paixão. Como as
meninas reais não olhavam para mim, eu tinha uma paixão virtual.
Essa palavra ainda não existia, mas eu era apaixonado pela Branca
de Neve! Vi o filme, li o livro e fiquei encantado por aquela menina
de vestidinho branco e cinto vermelho. E, como não poderia deixar
de ser, eu odiava os sete anões! Porque a Branca de Neve sempre foi
escrava dos sete anões. Ela lavava, passava, cozinhava, arrumava casa,
fazia tudo! Num determinado dia da semana, então, a Lourdes disse
o seguinte: “Escrevam uma história sobre a Branca de Neve e os sete
anões”. Ela sempre dava um tema, incentivando a imaginação e a
criatividade, para que escrevêssemos uma história. Às vezes, ela nos
fazia reescrever os livros. E nós escritores sabemos o quanto isso é uma
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forma de aprendizado. No começo, copiamos os livros dos outros,
até que um dia, mais maduros, descobrimos a nossa maneira de ser,
descobrimos um estilo próprio. Quando a Lourdes sugeriu Branca de
Neve, então, eu fiquei entusiasmado: “Deixa comigo!”, pensei, “Esse
é o meu dia!”. Fui lá, peguei meu caderno, escrevi a história e entreguei para a professora. Dois dias depois, ela voltou com as notas, que
eram ditas em voz alta por ordem alfabética: Antônio, 7; Benedito, 8;
Carlos, 6; e, quando passou pelo I, ela falou o seguinte: “A do Ignácio
eu vou ler e a classe vai dar a nota!”. Era uma professora dos anos 40,
quando a escola era uma coisa fechada e rígida. No entanto, essa mulher
era aberta e olhava lá na frente. Porque, com isso, ela desenvolvia a
capacidade crítica dos alunos. Eram eles que iam julgar. Ela confiava
na nota deles. Eles sabiam que podiam criticar mal ou bem; dar uma
nota alta ou baixa. E essa mulher está viva até hoje! É incrível, porque
eu tenho setenta e dois anos.1 Quando chego em Araraquara, ainda
converso com essa mulher que me ensinou a ler e escrever, para quem
eu dediquei o meu livro O menino que vendia palavras.
Naquele dia, então, a Lourdes leu a minha composição para a
classe. Na cena final, os anões saem de casa e, como de hábito, exigem
que a Branca de Neve faça comida para eles. Dizem para ela ir até o
bosque, colher cogumelos, preparar uma sopa. Ao retornarem, os anões
sentam à mesa, pedem para ela servir-lhes, comem tudo, mas depois
caem mortos sobre as suas tigelinhas. Branca de Neve tinha escolhido
cogumelos envenenados. Foi a sua vingança! Foi a minha vingança
também! Porque todos os alunos, dando gargalhadas, olharam para
mim e, naquele momento, eu me senti admirado! Logo, percebi uma
coisa: eu não era o mais bonito, nem o mais bem-vestido, nem o mais
engraçado, mas dentro da minha cabeça eu tinha um poder de mexer
e provocar os outros. Tenho certeza de que, naquele momento, decidi
que a solução para minha vida seria escrever. E jamais me arrependi de
ter escolhido esse caminho. Não sou rico, não tenho posses, mas tenho
trinta e um livros publicados, algo que considero uma riqueza. Tenho
os meus leitores, conheço este país e, a cada dia, encontro pessoas e
invento coisas. Esse foi o meu destino, esse destino que me trouxe até
aqui, e que ainda vai andar, sabe Deus quanto tempo.
1

O autor nasceu em 31 de julho de 1936.
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De castigo na biblioteca
Com 15, 16 anos, eu frequentava muito a biblioteca de Araraquara.
Afinal, não tinha dinheiro para comprar livros. Eu acho profundamente
lamentável que, no Brasil, não haja milhares de bibliotecas. Muitas vezes,
chego em cidades de 100 mil habitantes que não têm bibliotecas. Eu
acho isso absolutamente acintoso para a cultura. Porque a biblioteca é
onde as pessoas têm acesso de graça ao livro. Além disso, quando chego
às bibliotecas, noto que as crianças são obrigadas a ficar quietas. Elas não
podem mexer nos livros, porque há o risco de estragá-los. As crianças não
podem fazer isso, não podem fazer aquilo. É sempre uma coisa repressiva.
Eu me lembro que um dos meus filhos, há muitos anos, quando estava
no colegial, chegou um dia em casa e falou o seguinte: “Pai, hoje eu
fiz uma coisa errada na escola e fiquei de castigo”. Eu perguntei: “Qual
foi o castigo?”. Ele respondeu: “Fiquei preso na biblioteca!”. Onde já se
viu isso? Prender um garoto na biblioteca como punição? Ele vai odiar
a biblioteca para o resto da vida. Tem muita coisa errada nisso.
Lições para não esquecer
Foi na biblioteca de Araraquara, lendo a biografia de um escritor,
que eu aprendi uma das primeiras lições desse ofício. Num determinado momento do livro, ele dizia que as pessoas interessadas em
escrever deveriam sempre ter uma cadernetinha à mão, para anotar
diversas coisas: o que está em sua volta, o que se ouve, palavras, frases,
canções etc. Porque esse é o material do escritor. Então, eu entrei
logo numa papelaria, comprei uma cadernetinha e falei: “Já tenho o
primeiro material”.
Até hoje eu sempre carrego isso no bolso. Claro que não ando na
rua, feito louco, anotando tudo. Eu vejo alguma coisa que me interessa,
entro num bar, num café, sento e anoto. Um dia, durante um temporal em São Paulo, começou a cair placa, letreiro, tabuleta de vidro,
de metal, de tudo, e as pessoas começaram a correr. Eu ia em direção
à farmácia, quando vi uma mulher magrinha, abraçada ao poste. Eu
disse: “Sai daí, porque está caindo coisa na cabeça, você vai se machucar”. Ela falou: “Se eu soltar o braço, como sou um barbante, vou ser
levada”. Eu perguntei: “O quê, um barbante?”. Ela respondeu: “Eu
sou um barbante, você não está vendo?”. Eu falei: “Não, estou vendo
uma mulher muito magra, que vai levar uma paulada. Me dá a mão e
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vamos para a farmácia”. E fomos para a farmácia. Quando entramos,
eu perguntei: “Que história é essa de barbante?”. Ela explicou: “Desde
criança, sou muito magrinha e minha mãe sempre dizia: ô barbantinho, barbantinho... E, então, eu me considero um barbante! Meu
sonho é que um dia esse vento me pegue e me leve para uma nuvem
e que eu fique deitada nessa nuvem, olhando o mundo lá embaixo”.
Eu sugeri: “E se você subir num prédio ou pegar um avião, não seria
a mesma coisa?”. Ela falou: “E eu tenho dinheiro para andar de avião?
Eu quero uma nuvem mesmo. Uma nuvem bem alta e sossegada”.
Logo depois, parei num canto e anotei. Anotei, porque aquilo era
a fantasia dela. Era um pouco do imaginário, um pouco daquele mundo
interior, algo que eu tenho e que todos têm. O meu, eu boto para fora.
Muita gente tem vergonha dessas coisas. Acha que é loucura. Mas nada
disso é loucura. Isso é outra vida que nós temos. E o trabalho do escritor
é extrair esse mundo das pessoas. Quando ele consegue, há poesia. É o
momento em que o escritor penetra dentro de um ser humano.
E já que estamos falando em lição, devo registrar que a primeira
lição de teoria literária que eu recebi foi dada pela professora primária que leu para a classe a minha redação sobre os anões. Ela falou:
quando o final de uma história é uma surpresa, é um assombro, e te
deixa intrigado, você vai continuar pensando nela. E aí a história é
bem-sucedida. A vida inteira, cada vez que eu termino uma história
eu penso no final, e mexo no final muitas vezes. Esta lição eu devo à
minha querida professora.
Encontrando o caminho
Quando eu comecei, queria aprender. Por exemplo, quantos capítulos deve ter um livro? Aliás, quantas páginas tem um capítulo? Como
se monta um personagem? Como é que esse personagem fala? Então,
eu lia livros e autores e ia copiando, tentando desvendar os segredos de
uma obra. Num determinado momento, eu comecei a perceber que
aqueles livros eram de outros, nunca seriam meus. Eu não faria isso
com esse personagem! Eu faria outra coisa! Eu comecei a perceber que
tinha ideias próprias em relação a personagens e situações. Eu gostaria
de escrever com uma linguagem próxima daquela que o povo falava.
Eu comecei a perceber que a linguagem do jornal me interessava – mais
seca, mais econômica, mais objetiva, sem adjetivos. Gosto muito de um
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conselho do Graciliano Ramos: o adjetivo “mela” a frase. E aí você vai
aprendendo. Eu percebi que tinha um caminho próprio quando escrevi o
terceiro conto dentro do meu livro Depois do sol, que foi o primeiro livro
que publiquei. É um conto que se chama “No ritmo lento do funeral”.
É um sujeito assistindo a um concurso de dança no carnaval, daqueles
que as pessoas passam horas, dias e noites assistindo, são concursos de
resistência. E aí percebi que eu tinha que ter uma forma, que era a
minha maneira simples de reproduzir aquele cansaço, aquela exaustão,
aquela loucura daquela gente que já estava completamente arrebentada
de cansaço. A partir desse momento eu lembro que comecei a saber que
Ignácio de Loyola tinha um caminho que era por ali.
A invenção da celebridade
Eu fui diretor de redação da Vogue. A revista sempre deu festas
incríveis, com mulheres belíssimas, atores famosos e modelos. Numa
dessas festas, eu estava conversando com a designer Graziela Peres,2
diretora de arte da revista, quando uma delas disse o seguinte: “Olha
que engraçado! Será que essas pessoas estão se divertindo? Não! Elas
estão todas ansiosas para serem fotografadas!”. Era verdade. Toda aquela
gente parecia desesperada, querendo aparecer na Caras, na Quem, na
Gente ou na própria Vogue. Não havia divertimento. O objetivo era
ser fotografado. O anonimato parecia uma grande dor.
Isso ficou na minha cabeça. Um dia, ao chegar na Vogue, estava
acontecendo o tal do casting, aquela seleção das manequins pra fazer
o editorial de moda. Todo mês tem isso. Aparecem cinquenta, cem
meninas, todas com o book debaixo do braço. Eu olhava e falava assim:
“Qual vai ser a próxima Gisele? A Ana Hickmann? A Carol Ribeiro?”. Nesse dia, perto da porta, havia uma menina lindinha, de uns
14 anos, abraçada no book, tremendo sem parar. Eu perguntei: “O que
está acontecendo? Você está com medo de não ser selecionada?” Ela
falou: “É a terceira vez que eu venho! Eu preciso ser selecionada!”. E eu
indaguei: “Mas o que é essa vontade? É pela carreira?”. Ela respondeu:
“Não. É porque o senhor não sabe o quanto dói ser anônimo!”. A
menina tinha 14 anos e essa ideia novamente ficou na minha cabeça.
2

Devo à Graziela, mulher sensível e inteligente, a criação das cartas de Letícia no
livro Anônimo célebre. São pura poesia erótica. [N.A.]
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Acho que é daí que vem o Anônimo célebre, título do meu livro.
Porque nesses lugares há centenas de célebres que não o são coisa
nenhuma. Não são célebres por nada. São anônimos célebres. Isso
reflete a paranoia que a gente vive, em torno da fama, da vaidade, da
superficialidade. Certa vez fiz uma entrevista com a Marina Colasanti,
que é uma pessoa incrível, ela comentou o Rio de outras épocas, dos
anos 50, quando Ipanema era uma cidadezinha e o Leblon era outra.
A Marina disse algo assim: “Naquela época, quando uma pessoa acontecia e se destacava, era por alguma coisa. Ela tinha feito um poema,
escrito uma música, dirigido um filme. Por isso, era admirada”. Hoje
as coisas mudaram. Todos têm os seus divulgadores. Eles ficam atrás da
imprensa, pressionando para que seus clientes apareçam. Muitas vezes,
oferecem dinheiro. E assim vão sendo fabricados alguns personagens.
De olhos abertos
O que é a inspiração para o escritor? É a vida que está em volta,
é o ato de observar. Isso eu trago do jornalismo. Trata-se de capturar
os assuntos, capturar as pessoas, capturar as frases, para depois narrar
de forma literária. Isso é inspiração. Jamais me baixou a pomba do
divino espírito santo no meio da rua e eu sentei e escrevi um poema
ou comecei a escrever um romance. Meu processo de criação é ter o
olho sempre aberto. Outro dia, eu vinha pela rua e, de repente, ouvi
alguém contando uma história a respeito de um golpe numa corretora
de valores. Eram três amigos e a pessoa que falava tinha uma voz muito
boa. Parecia uma narrativa policial. Eu logo me encostei no grupo. Eles
entraram num prédio e eu entrei atrás. Quando o elevador chegou,
por conta da idade, eles me deixaram entrar primeiro. Sem saber o
que fazer, apertei o último andar. Ao entrarem, um deles apertou o
andar do meio. O sujeito já ia terminar a história, quando o elevador
parou para eles descerem. Eu não pude resistir. Estava louco para ouvir o fim. Pensava num futuro conto policial ou numa crônica. Mas
quando segui atrás do grupo, um deles virou-se, desconfiado como
todo paulistano, e me perguntou: “O senhor apertou o vinte e cinco,
mas saiu aqui por quê?”. Eu disse: “Porque eu quero ouvir o fim da
história!”. Aí saímos e ele me contou. Isso que é minha inspiração.
Depois vou lá e anoto tudo na minha cadernetinha. Um dia eu acabo
utilizando. Recentemente, numa mudança para um apartamento,
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minha mulher foi colocando minhas cadernetinhas dentro de uma
caixa. São quatro mil seiscentas e dezenove. Como dizia um escritor,
como não somos computadores, essa é nossa memória.
O nome certo
A coisa mais angustiante para um escritor é batizar um personagem. Você faz um personagem perfeito, bem delineado, tanto psicológica como fisicamente. Se der o nome errado, vira uma desgraça. Eu
sempre passo por essa experiência. Ao ler um conto, fico pensando:
“Tem alguma coisa errada! O que é? Não estou entendendo!”. Quando
vou ver, é o nome que não se ajusta. Porque cada pessoa, dependendo
da idade e da classe social, tem um tipo de nome. Os jovens de hoje
são Fabianas, Marianas... Os mais velhos têm outro tipo de nome.
Na minha época, era muito comum dar o nome do santo do dia. Por
exemplo, o dia de Santo Ignácio de Loyola é 31 de julho. Apesar de,
outro dia, ter descoberto ser também o dia do orgasmo. Imagino o
desespero da minha mãe. Porque meus irmãos são: Francisco de Assis,
João Bosco, José Maria e Luís Gonzaga. É a sagrada família. Acho que
ainda vou escrever uma crônica sobre isso.
Quando eu precisava de um nome de velho, para o meu romance
O beijo não vem da boca, li um artigo do García Márquez, que também
tinha o mesmo problema. Ele falava sobre outro escritor, que sugeria
ir ao cemitério, nos túmulos antigos, e copiar os nomes. Então, fui ao
Cemitério da Consolação, naqueles túmulos abandonados, e descobri o
nome Emerenciana! Foi uma boa técnica. Há também a lista telefônica,
aqueles dicionários etimológicos de nomes, os livrinhos de banca, do
tipo Que nome dar ao seu bebê, e aqueles nomes que vêm nos papeizinhos quando a gente faz uma noite de autógrafos. Eu sempre guardo
os mais estranhos. Porque às vezes temos um personagem caricatural
que se encaixa perfeitamente num deles. Noite de autógrafos é uma
fonte inesgotável! Uma das minhas cadernetinhas é dedicada àqueles
papeizinhos com os nomes esquisitos.
Assim nascem as crônicas
A crônica entre nós escritores é chamada literatura sob pressão.
Ou seja, naquele determinado dia, faça sol, chova, o vulcão entre em
erupção, você tem que entregar o seu texto. O espaço está lá. No meu
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caso, hoje, são 4.000 caracteres. Eu tenho que entregar na terça-feira
ao meio-dia, para que o preparador de página e o ilustrador tenham
tempo de trabalhar. Ao meio-dia, então, o texto está terminado. Às
vezes, nem sei como, ele acaba saindo. E até hoje consegui não escrever
sobre a falta de assunto. O segredo está nas minhas cadernetinhas. Eu
sou um sujeito da rua. Como não dirijo, ando a pé, ando de ônibus,
ando de metrô, ando de táxi... E é nesse meu andar que vou recolhendo
coisas. Meus amigos dizem: “Pô, Ignácio, tudo acontece com você!”.
Não é que acontece comigo. Eu é que estou no lugar. E esse lugar é
a rua. Numa cidade como São Paulo, é muito fácil: o assunto gruda
no seu pé e vem atrás.
Por exemplo, um dia eu estava num ônibus e, na minha frente,
havia duas mulheres conversando. Uma perguntou para a outra: “Tá
bom, você que é a inteligente do bairro, me diz uma coisa: o quê que
é poblema e o quê que é pobrema?”. Ela respondeu: “Ah, como você é
burra! Poblema é um poblema que você tem, com seu namorado, com
seu vizinho, com seu filho, com a polícia. Pobrema são as conta da escola!”. Ou seja, a palavra problema não existe! Ela é abstrata, metafísica.
Para cada situação, as pessoas inventam uma palavra exata. Isso é linguagem popular, e o papel do cronista é trazer essa linguagem para o texto.
Porque, no fundo, o cronista é um documentador do dia a dia do seu
tempo. Se alguém quiser saber como era o Rio de Janeiro no começo
do século, basta ler Machado de Assis, João do Rio, Lima Barreto ou
Olavo Bilac. Se quiser saber como as pessoas se vestiam em tal época,
leia o Rubem Braga, o Fernando Sabino ou o Otto Lara Resende. Se
quiser saber hoje em dia como são as coisas, leia a Danuza ou o Arnaldo
Jabor. A crônica é o melhor material para a história do cotidiano.
A aldeia de todos nós
A crônica, às vezes, está dentro da própria casa. Um exemplo é
a Alzeni, a empregada lá de casa, que eu já tornei famosa. Vejam essa
história. Num determinado dia, eu, a minha mulher e a minha filha
Maria Rita almoçamos em casa e saímos. A Alzeni viu todo mundo
sair. Mas ela não viu que a Maria Rita tinha esquecido alguma coisa
e voltado pra casa. Ela voltou, pegou o que tinha de pegar e entrou
no banheiro. Na hora de sair do banheiro, não conseguiu. Travou a
fechadura. Aí ela bateu, bateu, bateu... E começou a gritar: “Alzeni!
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Alzeni! Alzeni!”. A Alzeni estava na cozinha há alguns metros e nada
da Alzeni! A Maria Rita esperou alguns minutos e gritou de novo:
“Alzeni!”. E ela falou: “Mas o quê que aconteceu com essa empregada?”.
Ela começou a ficar nervosa. A Maria Rita olhou pela janela e viu, na
área de serviço do prédio, o zelador conversando com uma vizinha. Ela
deu um grito, o zelador ouviu, veio, entrou em casa, liberou a Maria
Rita. Quando ela saiu, deu de cara com o zelador e, claro, com a Alzeni, que a olhava meio assombrada. “Eu fiquei presa”, a minha filha
falou. “E você não ouviu que eu fiquei te chamando, Alzeni?”. “Sim,
ela falou, eu ouvi!”. “E por que você não atendeu?”. Ela falou: “Olha
filha, quando você está sozinha num lugar, e você ouve o seu nome ser
chamado, é a morte chamando. Se você responder, ela leva. Então, eu
quieta aqui falava comigo mesma: sai morte, que eu sou mais forte!”. A
Maria Rita desceu rindo, nos encontrou e contou toda a história. Claro
que a crônica da próxima semana seria essa, mas, no momento em que
escrevi me perguntei: “A quem interessa um episódio doméstico?”.
Eu escrevo para quinhentos mil leitores, alguém de Belo Horizonte, de Recife, do Rio Grande do Sul vai ler e dizer assim: “E eu
com a empregada dele?”. E de repente eu descobri uma coisa. A Alzeni,
baiana que está há vinte e cinco anos em São Paulo, ainda guarda
dentro dela as crendices e a religiosidade que vieram lá da aldeia de
Alagoinhas, de onde ela veio. Está tudo lá dentro. Também o sergipano,
o gaúcho, o amazonense que migram para São Paulo, assim como o
italiano, o português, o russo... Todos trazem o quê? A ligação com
o ancestral, com a aldeia de onde vieram. E nesse momento a crônica
se tornou abrangente. Ela teve um sentido maior. E aí eu publiquei!
Escrever sem medo
O cronista é assim. Num determinado dia, eu vinha caminhando pela Avenida Brasil, uma das principais de São Paulo, quando fui
abordado por uma mulher: “O senhor pode me dizer uma coisa?”.
Eu falei: “Posso”. “A que horas que a Rua Hungria passa por aqui?”.
Eu falei: “Aqui é a Avenida Brasil! É o ônibus para a Rua Hungria?”.
Ela disse: “Não, como paulistano é burro! Que ônibus que nada,
quero saber que hora que a rua passa aqui?”. Eu falei: “Como?”. Ela
falou: “As ruas passam umas por dentro das outras! Se o senhor quer
ir numa rua, vê aonde é que ela passa, espera e entra”. Nessa hora,
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o que é que você faz? Ou vira e diz é uma louca, e vai embora, ou
entra no mesmo comprimento de onda. Eu, como cronista, entro
no mesmo comprimento de onda. Se ela anda a 20, eu vou andar a
20 também. Por quê? Porque isso é o imaginário, é uma fantasia, é
um sonho, é um desejo dentro dela. Aí eu entro dentro desse desejo,
porque eu quero capturar essa história. Aí eu virei e disse: “Olha,
minha senhora. A Rua Hungria já passou às sete e meia da manhã. Vai
passar às duas da tarde e a última passagem é às sete e meia da noite.
Aqui tem um banco no ponto de ônibus, a senhora senta e espera”.
Fui embora, e quando eu voltei às oito da noite ela não estava lá. A
rua deve ter passado! Eu tenho um conto que está em elaboração há
algum tempo, que é exatamente em relação às ruas que passam umas
por dentro das outras. A minha ideia é que isso seja uma coisa normal
dentro da cidade. São Paulo tem umas 150 mil ruas no guia, e eu
fiquei imaginando essas ruas passando por dentro umas das outras,
congestionando ainda mais as ruas congestionadas. Ainda estou com
problemas de técnica e de estrutura, mas o conto já está andando.
Aí as pessoas vão dizer: “Mas isso é absurdo!”. Tudo bem, e daí?! Eu
pouco ligo para o absurdo. Quem escreve, pouco liga para o absurdo!
A realidade às vezes é muito mais absurda do que o próprio absurdo!
Como eu parto desse pressuposto, o que me vem eu coloco no papel.
Se, lá no século passado, um escritor se preocupasse com o absurdo, não teria começado um livro cuja primeira frase é: “Naquela
manhã, Gregório Samsa acordou transformado num repulsivo inseto”. Metamorfose é um dos livros fundamentais da moderna literatura
mundial; se o Kafka se preocupasse com essa história de absurdo, ele
não teria escrito esse livro. Então, quem escreve não tem que ter medo
de nada. Se você tem alguma coisa e você quer escrever, ponha no
papel. Não tenha escrúpulo. Não tenha medo.
Bailando na rua
São Paulo é uma cidade complicada. É caótica, é confusa, é violenta,
é congestionada, mas às vezes pode ser uma cidade muito doce. A poesia
está em vários lugares e cabe a nós descobrirmos. Eu já descobri um pé
de cereja num jardim, onde eu nunca imaginava. Já descobri também
pitangas perto da Rua Augusta, onde me parecia impossível. Um dia
me ocorreu uma das maiores demonstrações de poesia. Acho que todo
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mundo já passou por isso. Você está caminhando na rua e dá de frente
com uma pessoa. Aí você vai para um lado, ela vai para o mesmo. Você
vai para o outro, ela também. Mais uma vez e acontece de novo.
Em São Paulo, onde todo mundo é estressado, quando isso acontece, a pessoa geralmente te empurra e fala: “Pô, deixa passar! Sai da
frente, tô com pressa!”. Nesta manhã, eu dei de cara com uma senhora,
de uns 60 anos, com o cabelo branco muito bem cuidado, portando
um tailleurzinho Chanel. Depois do zigue-zague, nós paramos um na
frente do outro. Ela olhou para mim e disse: “Muito obrigado, meu
senhor, por ter dançado comigo nesta manhã!”.
A literatura é uma vingança
Muita gente pergunta sobre o papel da literatura ou sobre a missão
do escritor. Eu não sei se a literatura tem papel e não acho que o escritor
tenha missão. Nós escrevemos e a literatura reproduz este mundo em
que vivemos. Eu fui de uma geração que acreditava poder mudar o
mundo e fazer a revolução. A literatura não serve para isso. Você vai
amadurecendo e descobre. O que a literatura faz é povoar as cabeças.
Ela vai conscientizando. Vai mostrando as coisas como elas são. Às vezes
boas, às vezes ruins. A literatura procura dar um sentido para a vida.
Porém, como nós não descobrimos esse sentido, continuamos a escrever.
No fundo, a literatura é uma vingança, uma vingança entre aspas.
Escrevemos por vingança contra as condições de vida que nos cercam,
contra a situação do mundo, contras as rejeições que estão dentro nós,
contra as frustrações, as desilusões, os conflitos interiores, contra tudo
isso que pode nos amargar ou enlouquecer. O que é o Otelo, se não
o grande problema do ciúme? E Dom Quixote? O Cervantes era um
soldado. Ele era um soldado manco que queria, mas não conseguia,
pertencer ao grande mundo da cavalaria e da nobreza. Então, ao se
vingar daquela condição e ironizar aquele mundo, ele criou a moderna
literatura. Escrever é isso.
Encontro com Fellini
Em 1963, quando fui para a Itália, tive uma das grandes lições
da minha vida. Eu estava com 27 anos e queria ser roteirista de cinema. Fiquei em Roma, mandando algumas matérias para o jornal
Última Hora e me aventurando na cidade. Num determinado dia, li
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que o Fellini ia escolher figurantes para o Julieta dos Espíritos, que foi
seu primeiro filme colorido. Fui até a produtora e me apresentei como
jornalista brasileiro interessado em acompanhar a seleção. O assessor
de imprensa concordou, informando-me que seria num café de Roma
chamado Rugantino. Quando cheguei, havia uma fila que saía do café
e se estendia pela rua, porque a Itália inteira queria ser figurante do
Fellini. Tinha de tudo: gordo, magro, baixo, anão, torto, corcunda,
peituda, bunduda... Todas essas figuras que a gente vê nos filmes do
Fellini. Dentro do café, ele conversava com as pessoas e desenhava. As
pessoas não viam o que ele estava desenhando, mas na posição que eu
estava era possível ver. Depois de duas horas, ele deu uma parada para
tomar um café. O assessor de imprensa veio na minha direção e disse:
“Você tem direito a uma pergunta!”. Eu tremi que nem vara verde. Ia
fazer uma pergunta para o Fellini, aquilo era assombroso para mim.
Respirei fundo, aproximei-me e perguntei: “Dessas pessoas, o senhor
escolheu alguém?”. Ele disse: “Não, eu já tenho tudo que quero”. Eu
perguntei: “Então, qual o motivo desse trabalho?”. Ele respondeu:
“Para pegar os detalhes dos personagens que eu vou colocar em cena
na hora da filmagem. É o tique de um, é o olhar do outro, é o nariz,
é a boca, é a maneira de caminhar... Depois, dentro do set, há diversas
pessoas que montam o personagem para mim”.
Foi uma das grandes lições que eu tive! Trata-se de apurar o
olhar, de reparar nos detalhes, de fazer anotações. E é exatamente
isso que eu faço com as pessoas que eu cruzo no meu dia a dia. Claro,
é muito difícil alguém se reconhecer, porque eu acabo disfarçando,
transformando as pessoas. Se repararmos no Marcelo Mastroianni,
nos filmes do Fellini, veremos como as interpretações dele são sempre
diferentes, cheias de detalhes, cheias de nuances. Por quê? É o Fellini
com suas anotações. Mais tarde, quando eu o vi dirigindo, deixei de
lado o sonho de ser diretor.3
Escrever a quatro mãos
Uma vez, em São Paulo, para celebrar os sete anos de vida do bar
e restaurante chamado Pirandello (que não existe mais), foram con3

Até hoje (março de 2014), assisti ao 8½ nada menos que 108 vezes. Ele inspirou
a estrutura do meu romance Zero. [N.A.]
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vidados sete escritores para escrever sete contos. A ideia era que cada
escritor começasse e o outro continuasse os contos. O Caio Fernando
Abreu escreveu o primeiro capítulo de um deles e eu deveria escrever
o segundo, mas não consegui continuar. Passaram, então, para o Mário
Prata, que também não foi capaz. E assim por diante. Porque escrever
é uma coisa muito individual. Acho que nisso somos diferentes dos
músicos. Os escritores são muito egoístas, muito voltados para dentro.
Algo que eu tenho na cabeça não é a mesma coisa que o outro tem.
A minha maneira de falar não é igual à maneira do outro. Valeu pela
tentativa, mas confesso que não acredito muito nessa ideia. Ainda
mais com a responsabilidade de ter que dar sequência a um texto do
Caio Fernando Abreu.4
Dentes ao sol
É muito difícil escolher um dos meus livros como predileto. Isso
significa deixar os outros de lado e, no fundo, eles são como filhos.
Mas há um que gosto muito, que se chama Dentes ao sol. É um livro
que se passa em Araraquara e é sem dúvida o meu maior fracasso.
De 1976 até hoje, foram somente três edições, enquanto Não verás
país nenhum, por exemplo, já teve 40 e o Zero, trinta e tantas. Foi um
fracasso de crítica também. Mas eu adoro esse livro. Talvez, por ele
ser rejeitado, eu sinta que tenha que olhar por ele. Com relação às
críticas, eu aprendi o seguinte. Um dia estava chateado com alguns
comentários a respeito de um livro, quando um amigo crítico, já falecido, me disse o seguinte: “Para com isso! Daqui a cinquenta anos,
quando você estiver morto, quando os seus amigos e seus inimigos
estiverem mortos, sua obra vai ficar. Se for boa, ela vai continuar!”.
Mas eu gostaria que Dentes ao sol ficasse! É uma história muito importante para mim. Eu tentei fazer o meu Encontro marcado, livro que foi
fundamental para minha geração. Adoro esse livro, assim como adoro
O tempo e o vento. Eu chego a ter raiva do Erico, porque eu queria ter
escrito aquele livro. Mas, enfim, a gente vive dessas invejas, desses
ciúmes, dessas coisas que são positivas.
4

Cada autor acabou escrevendo isolado a sua história, reunidas em um livro de
grande sucesso na época, intitulado Contos Pirandellianos, que refletem a maneira
de viver, as loucuras e os delírios dos anos 1980. Esgotadíssimo. [N.A.]
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Um dia, nos Estados Unidos, andando por uma série de universidades, passei em Albuquerque, no Novo México. Lá encontrei com
um professor brasilianista, esses que se especializaram em literatura
brasileira. Eu falei para um grupo de alunos, depois fomos para um
bar. Conversando com um jovem, ele me disse assim: “Eu li Dentes
ao sol e achei incrível, porque essa cidade de Araraquara é igualzinha
a Albuquerque!”. Era um americano, falando de Albuquerque, no
Novo México, como se fosse Araraquara. Nesse momento, eu tive
um lampejo: “Esse livro é maior do que eu imaginava!”.
O menino que vendia palavras
Em 1965, quando a revista Cláudia me pediu um conto, eu escrevi “O menino que vendia palavras”. Trata-se de uma memória de
infância. Meu pai era ferroviário e tinha uma coisa incrível: ele gostava
de ler. Um dia, perguntei-lhe a respeito de uma palavra e ele disse:
“Abre esse livro. Ele ensina o significado”. Era um dicionário. Eu abri
e aprendi sobre aquela palavra. Depois, fui descobrindo outras. Um dia,
indaguei: “Pai, às vezes, uma palavra quer dizer a mesma coisa, por
quê?”. Ele respondeu: “É sinônimo”. Pouco tempo depois, nas aulas
da Lourdes, ela começou a dar uma lista de palavras para trazermos
o sinônimo. Era uma pesquisa. Como eu já conhecia o dicionário,
minhas notas sempre eram as melhores. Um dia, um colega virou-se
para mim e disse: “Estou sem tempo, Ignácio, dá pra você fazer pra
mim?” Eu acabei fazendo. Depois outros dois pediram ajuda. Depois
mais três. Até que um dia eu falei: “Pô, eu fico aqui trabalhando e
vocês ficam no bem bom. O que vai acontecer é o seguinte: vocês vão
pagar pelas palavras”. Um deles perguntou: “Como assim, pagar?”.
Eu disse: “Vocês vão me dar uma bala, um sorvete, um chiclete, uma
paçoquinha... Qualquer coisa em troca das palavras”.
Eu escrevi isso em 1965. Dois anos atrás, a diretora da Objetiva
me fez uma proposta para trocar de editora. Nós conversamos e eu
disse que não gostaria de trocar. Então, ela me sugeriu: “Faça um
livro infantil”. Eu perguntei: “Um livro infantil?”. Ela falou: “É,
recentemente caiu em minhas mãos uma revista Cláudia e eu li um
conto seu. Por que você não transforma esse conto num livro?”. Eu
indaguei: “Qual?”. Ela respondeu: “O menino que vendia palavras”.
Eu passei então a trabalhar no livro. Foram dois meses. Escrevi de
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forma despretensiosa. Entreguei, eles gostaram e o livro foi publicado. Depois disso, as pessoas me perguntam: “Como é escrever para
o público infantil?”. Eu respondo: “Não sei. Escrevo igual para todo
mundo. Aos 12 anos, eu já tinha lido todo Jorge Amado, então, qual é
a diferença?”. Esse livro ganhou o Jabuti do ano passado como melhor
ficção, vencendo um livro adulto. Eu acho que isso foi significativo
para mim e para a literatura infantil, que é um pouco desprezada. A
crítica tem preconceito.5
O leitor, esse desconhecido
Quando escrevemos, não temos ideia do que vai acontecer. Não
temos ideia da repercussão, de quem é o leitor, de onde o livro pode
chegar. O bonito desse ofício é esse mistério. Cada livro é uma incógnita. Quando eu pensei que Dentes ao sol ia ser meu grande sucesso,
foi o meu grande fracasso. Quando eu escrevi Zero, que é um livro
complicadíssimo de ler, cheio de fragmentos, eu achei que ninguém
fosse ler. E foi o grande sucesso! Quando escrevi Não verás país nenhum,
que fala de um país quente em que o sol mata, eu pensei: “Quem é
o sádico que vai ler esse livro?”. E já vendeu um milhão de cópias.
Para quem escrevo? Eu não sei! Caso soubesse, não acho que seria
algo positivo. Passaria a me dirigir a esse público e a querer agradar
as pessoas. Isso não pode acontecer. É preciso estar sempre na corda
bamba. É preciso estar sempre em alerta. Eu vou cair ou não vou cair?
A adrenalina deve ser permanente!
De frente pra morte
Veia bailarina é um livro sobre minha experiência no limite da
morte. Eu descobri que tinha um aneurisma e precisava fazer uma
cirurgia de alto risco. Trata-se de uma das coisas mais delicadas e violentas que existem. Aneurisma não é uma doença. É uma deformação
de uma artéria que forma uma bolha, e o sangue continua a percorrer essa bolha. Porém, como ela é frágil, pode explodir a qualquer

5

O menino que vendia palavras foi adaptado para o teatro por Pedro Brício, do Grupo
Turbilhão de Ideias, do Rio de Janeiro. Percorreu o Brasil com audiência excelente.
O ator Du Moscovis faz o papel de meu pai e Pable Sanabio faz Loyola na peça,
que foi premiada pela APCA como melhor adaptação. [N.A.]
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momento. Os médicos chamam de “assassino silencioso”. Porque, se
ela explodir, ocorre um derrame cerebral que mata em oitenta por
cento dos casos ou pode deixar sequelas gravíssimas, como cegueira,
surdez, paralisia etc. Algumas pessoas, como o Edu Lobo e o comediante Moacir Franco, se salvaram sem sequelas. Quando terminei a
cirurgia e vi que estava vivo, decidi escrever um depoimento sobre
essa experiência. Porque transitar na fronteira da morte é algo impressionante. É difícil transmitir a sensação. A ideia da fragilidade da
vida não sai da nossa cabeça. Ao falar, não sabemos se seremos capazes
de terminar a palavra. A frase pode ser interrompida bruscamente. É
um sentimento de uma intensidade imensa.
Hoje as cores são outras. A ansiedade que eu sempre tive desapareceu. Antes era uma catástrofe, eu complicava tudo. Agora a simplicidade faz parte do meu dia a dia. Então, coloquei isso tudo no livro,
que é um livro para cima. E de repente descobri que eu, que sempre
odiei livro de autoajuda, tinha acabado de escrever um. Veia bailarina é
indicado por diversos médicos, principalmente pelos neurocirurgiões
e pelos neurologistas, no caso de pessoas que vão fazer uma operação
de alto risco. O título do livro é uma expressão que ouvi de uma
enfermeira. Minutos antes de eu ir para a sala de cirurgia, ela estava
tentando pegar uma veia, mas não conseguiu. Deu uma, duas, três,
quatro, cinco picadas e aí virou-se e falou: “Eu não esperava que o
senhor tivesse veia bailarina”. Eu fiz a operação, passei pela UTI, e só
depois, quando já estava no apartamento, perguntei a uma enfermeira:
“O que é veia bailarina?”. Ela respondeu: “É uma gíria nossa! Quando
a veia dança, recusando a agulha ou o cateter, nós chamamos de veia
bailarina”. Ou seja, há poesia até no hospital. Eu logo peguei minha
cadernetinha, ao lado da cama, anotei e pensei: “Se escrever alguma
coisa vai se chamar Veia bailarina”. O único problema, depois que o
livro saiu, é que muita gente achou que fosse Véia bailarina. Agora,
para complicar a minha vida, ainda acabaram com o acento!
O cachorro da estação
Toda a minha família era de ferroviários. Meu pai era do escritório central, meu tio era chefe de estação, meu outro tio era chefe
de armazém de abastecimento, uma tia era do telégrafo, uma outra
tia era da contabilidade, meu irmão foi da contabilidade. A minha
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ligação com a estrada de ferro de Araraquara e com a Companhia
Paulista de Estrada de Ferro é visceral. Eu cresci dentro do trem.
Cresci dentro de estações.
Eu poderia contar mil histórias de estrada de ferro, mas uma
me tocou particularmente. Meu tio era chefe de uma estação que se
chamava Engenheiro Schmidt. Nessa estação tinha um cachorro. Um
cachorro vagabundo, de rua. Quando o trem que tinha restaurante
passava por ele, o pessoal da cozinha jogava comida pra ele. E aí um
dia o cachorro subiu no vagão do restaurante e foi para a cozinha.
Nesse meio tempo, o trem andou e seguiu até a terceira estação – ele
não parava na segunda – e aí o cachorro desceu. Esse cachorro, com
o tempo, aprendeu o seguinte. Ele subia na Estação Schmidt, comia –
porque era o restaurante da hora de almoço –, seguia até a terceira
estação e descia. Quando passava o próximo trem, ele sabia que aquele trem não parava na Schmidt. E ele ficava parado na plataforma.
Quando o próximo trem, que era um misto de carga e passageiros,
passava e parava em todas as estações, o cachorro entrava voltando ao
seu destino, onde ele morava. Em Schmidt.
Adoro essa história. Esse cachorro está lá até hoje, eu o conheci,
posso dizer que conversei com ele várias vezes. Era mais inteligente
do que muita gente que perdia o trem.
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O ofício de escritor
Eu não gosto de pensar a literatura como um ofício. Esta posição acaba afrontando alguns autores, que ficam ofendidos, pois
têm uma visão mais profissional do que fazem. Eu me alinho com
aqueles que veem um sentido mais romântico no ato de escrever. Eu
nunca pensei em escrever como um emprego. Minha experiência
com a literatura surgiu primeiro como leitor, como um exercício de
puro prazer estético e narrativo. Uma ferramenta para eu adquirir
conhecimento e, às vezes, me divertir e me perder.
A escrita entrou na minha vida quando eu tinha entre 16 e 17
anos. Foi o momento em que comecei a arriscar os primeiros contos. Acho que era o resultado de uma busca que durou toda minha
vida, uma maneira de me expressar que fosse além das conversas do
cotidiano. Eu era bastante introspectivo, muito mais do que sou hoje.
Não que fosse antissocial, mas não era de papo. Ficava quieto num
canto e todo mundo achava que eu estava mal, quando na verdade
estava feliz da vida, pensando numa besteira qualquer, sem querer
que nada mudasse. Ao mesmo tempo, sempre estive em busca de
alguma coisa que me desse a sensação de poder me comunicar, de
fato, com as pessoas. Tentei pintar, desenhar, tocar violão e compor
música. Foram várias tentativas de achar uma arte que fosse uma
forma de me expressar melhor. E uma das últimas coisas que tentei
foi escrever ficção, mesmo sendo algo que já atraía a minha paixão,
desde que aprendi a ler, com 4, 5 anos de idade.
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O efeito da escrita
Foi fundamental perceber que, por meio da literatura, eu podia me
comunicar com as pessoas. Por piores que fossem aqueles meus primeiros
textos, eventualmente eu os mostrava para alguém e recebia respostas
que revelavam o quanto eu tinha conseguido dizer algo que jamais
teria achado espaço na minha vida para dizer àquela pessoa. Coisas
sobre a minha forma de ver o mundo ou sobre um sentimento secreto,
temas sobre os quais eu não ficaria à vontade de falar numa conversa.
A escrita foi se revelando, então, em um instrumento capaz de
me permitir me expressar além das banalidades do cotidiano, alcançando um retorno mais intenso da parte dos meus interlocutores.
Porque a literatura não é só escrever um livro e publicar. É todo
um círculo, que só termina quando a leitura acontece ou quando
o texto, de alguma forma, mesmo que o leitor às vezes não saiba,
acaba retornando para o autor. E qualquer efeito que o livro venha
causar, bom ou ruim, negativo ou positivo, vira uma comunicação,
algo que partiu de mim e voltou para mim.
Essa forma de dialogar, no meu caso, virou uma espécie de
vício. A partir do momento em que descobri que a maneira de ter
um contato mais profundo com as pessoas e com o mundo era através
da escrita, fiquei dependente disso e não acredito que vá conseguir
me livrar. Parar de escrever me faria voltar a um estado de relativa
solidão ao qual não pretendo retornar.
Narrativas para sobreviver
Passo boa parte do meu tempo envolvido com estruturas narrativas ficcionais. Se não estou ocupado com alguma atividade muito
prática ou essencial para minha sobrevivência, estou sempre pensando
numa história. Nunca escolhi isso. Elas ocupam a minha cabeça e aparecem de forma natural. Acho que esse exercício da narrativa é uma
coisa importante para todo mundo, mesmo para quem não escreve ou
conta histórias de uma forma artística. Afinal, estamos sempre contando histórias: a imagem que temos da nossa própria vida, o passado
que a gente lembra, o que a gente projeta para o futuro etc. Não se
trata de um exercício fútil. É uma questão de sobreviver, de estar no
mundo e de fazer do nosso dia a dia algo interessante. Montar uma
narrativa para entender a vida é a essência do ser humano.
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A descoberta da internet
Comecei a escrever meus primeiros contos logo que saí do
colégio e ingressei no curso de Comunicação e Publicidade. Nessa
época, eu estava tentando me convencer de que era minimamente
bom naquilo para não ser uma perda de tempo. Foi na faculdade que
conheci muita gente interessada em literatura e, junto com outros
amigos que também escreviam, começamos a fazer fanzines para
publicar nossos textos, quadrinhos e ilustrações. Isso foi em 1997,
o que coincidiu com a popularização da web no Brasil. Para o meu
grupo de amigos, usar a internet como meio de comunicação era
uma escolha óbvia, mas também era um campo de exploração.
Hoje em dia muita coisa que parece evidente, como a ideia de
que o blog é um lugar ideal para publicar certos tipos de textos, era
algo que estava se tateando naquela época. A gente se perguntava:
“Será que isso vale a pena? De que forma fazer? Qual o modelo para
se publicar um texto, divulgar e ser lido?”. Diziam que no futuro
o texto ia se misturar com o vídeo e a animação, algo que acabou
não colando. Ou seja, apesar de a literatura começar a transitar num
meio diferente, ela continuou essencialmente a mesma, o que eu já
acreditava desde aquela época.
O trabalho de editor
Eu tive uma revista on-line chamada Proa da Palavra, onde publicava textos meus e de outros internautas que me mandavam colaborações. Publiquei uns três ou quatro meus e uns 300 autores, desde
alguns escritores consagrados que descobriram o projeto, até outros
totalmente desconhecidos. Depois participei do CardosOnline, um
fanzine eletrônico por e-mail, criado junto com colegas de faculdade.
Era basicamente um longo e-mail, num só texto, enviado duas vezes
por semana para quem pedisse para receber. Começamos como uma
brincadeira, para dar vazão aos nossos textinhos, poemas e comentários
sobre o show do fim de semana, mas aquilo foi crescendo, tomando
uma proporção que a gente não esperava. O CardosOnline chegou a
ter 5.000 assinantes no mundo, tornando-se não somente para mim,
mas para outros colegas, como Daniel Pellizzari, Clara Averbuck e
o próprio Cardoso, o primeiro canal para começar a formar um público de leitores. Foi a primeira vez também que comecei a ter um
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confronto mais forte ao lidar com o retorno das pessoas, algo que é
bom, mas que pode ser muito agressivo. Foi ali que fui lapidando meu
estilo, descobrindo o que funcionava e o que não funcionava, me
convencendo de que eu queria me dedicar cada vez mais a escrever.
Depois, no final do ano 2000, eu, Daniel Pellizzari e o artista
plástico Guilherme Pilla criamos o selo editorial independente Livros
do Mal, motivados, sobretudo, pelo fato de conhecermos vários bons
autores na internet que não tinham livros publicados. Conseguimos
um pequeno financiamento e lançamos o Dentes guardados, que foi
meu primeiro livro, e o Ovelhas que voam se perdem no céu, que foi
o livro de estreia do Daniel. Tínhamos a ambição de fazer esses livros circularem, mas acabou acontecendo algo muito maior do que
esperávamos. Saíram resenhas e matérias sobre a editora em jornais
do Brasil inteiro, começamos a receber encomendas de muitos estados, tiragens que achávamos que iriam encalhar venderam 600, 800
livros, em alguns casos em três, quatro meses. De repente, então,
havia aquele grupinho de autores do Sul publicando algumas coisas
legais que começavam a fazer um pouco de barulho.
Vender-se para uma grande editora
Em 2003 publiquei o meu segundo livro, Até o dia em que o cão
morreu, também pela Livros do Mal. Na época, mandávamos muitos
exemplares de graça para outros autores e gente ligada à literatura.
O livro acabou caindo nas mãos de pessoas que trabalhavam na
Companhia das Letras, que comentaram com o Luiz Schwarcz,
dono da editora. Pouco tempo depois, encontrei com ele na FLIP,
onde eu estava participando numa mesa de novos autores. Trocamos
algumas ideias e entreguei-lhe um exemplar do livro. Uma semana
depois, ele me ligou dizendo que tinha gostado muito, querendo
saber se eu tinha algo novo. Por acaso eu tinha quatro capítulos
prontos do Mãos de cavalo e mandei para ele. Três dias depois recebi
um telefonema: “Quer fazer um contrato? A gente topa fechar com
esse livro”. Foi assim que me vendi para uma grande editora, como
alguns antagonistas gostam de descrever. Mas ainda quero voltar a
fazer edição independente na minha vida. Eu tenho muito prazer
com o processo de criar livro, escolher papel, fazer diagramação,
fazer capa, sou apaixonado. Pretendo voltar a fazer esse tipo de coisa.
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O processo criativo
Muitos autores defendem que o ideal para um escritor é escrever todo dia. Eu daria esse conselho se me pedissem, mas não sou
assim. Tenho a tendência a ficar bastante tempo sem escrever. Há
um processo anterior ao de escrever um livro em que eu guardo as
ideias e os personagens na minha cabeça por meses e, eventualmente,
anos. Mãos de cavalo, por exemplo, é um livro com ideias que estavam
na minha memória desde os 8, 10 anos de idade e que acabaram
virando cenas do livro. Na verdade, essas cenas ficam durante muito
tempo rodando na minha cabeça, como se fossem um filme. Não sei
exatamente o que elas significam, mas o fato de elas estarem sempre
presentes no meu imaginário é algo que vai me deixando intrigado:
“Quem é esse personagem? De onde ele vem? O que ele vai fazer?”.
Aos poucos, então, eu elaboro isso tudo na minha mente, indo lá na
frente e rebobinando, na expectativa de que a história faça sentido
para mim mesmo. É uma coisa que precisa de um prazo maior.
Ao mesmo tempo, faço várias anotações. Não fico escrevendo,
de fato. São pequenas notas, com uma letrinha minúscula e obsessiva
que uso nos meus cadernos. Não são cenas prontas, mas uma forma
de guia. Algo mais ou menos assim: “O pai do narrador tem 64 anos
na cena que abre a história. Nasceu em 1945. Associar o nascimento
a algum evento histórico do Brasil ou do Rio Grande do Sul. Cena
de abertura: ele encontra o pai na sala de casa, uma casa simples em
Viamão. É fevereiro e faz um calor infernal. O pai está bebendo
um conhaque de alcatrão. Ele está bem-vestido, o que é estranho.
Usa uma calça de alfaiataria cinza escura e uma camisa azul clara
para dentro da calça, mangas arregaçadas manchadas de suor e está
de sandálias como se apenas o calor o tivesse impedido de calçar
um bom sapato de couro. Há um revólver no braço da poltrona”.
Ou seja, não estou escrevendo o livro, estou fazendo um monte de
referências para criar uma cena depois.
Planejar e mudar
Como eu fico meses e meses pensando na história em geral,
quando eu começo a escrever, de fato, já pensei o suficiente no assunto para não ter que escrever o meu livro do zero. Apesar disso,
fiz intervenções bem radicais no Cordilheira quando fui desenvolver
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a segunda versão. Mas não era uma mudança de trama, era do discurso da personagem, a maneira como ela se expressava sobre certas
coisas. A primeira versão do Mãos de cavalo era muito parecida com
a que foi impressa, as mudanças foram pequenas. Justamente porque
eu calculo muito antes, sou um pouco metódico.
O planejamento é algo importante no meu processo, sobretudo
para começar a escrever o livro, e também é útil para ter o final da
história em mente. Mas, geralmente, as coisas não se dão exatamente
assim, o livro toma outros rumos. O final do Cordilheira é completamente diferente daquele que eu tinha certeza que ia escrever
quando comecei a pensar no livro. Ou seja, é importante saber mais
ou menos como a história vai se desenvolver e ter um final mais ou
menos claro em mente, principalmente no caso do romance, que é
uma narrativa de fôlego, mas não somente é possível como provável
que tudo mude no momento da escrita. Por outro lado, esse processo
não teria nem ocorrido se não houvesse aquela certeza inicial de
como a narrativa poderia terminar.
O mito do sofrimento
Não diria que escrever é sofrido. Aliás, acho engraçado quando
algumas pessoas dizem que escrever dói. Claro que a literatura é um
pouco árdua, exige um tipo de esforço prolongado e uma dedicação
que pode ser difícil, mas isso não quer dizer que ela é sofrida. A
dificuldade não implica necessariamente em dor. Quando termino
um livro me dá um pouco de alívio por ter conseguido fazer aquilo
e poder tirar o foco de algo que ficou tanto tempo me consumindo, mas isso não significa de maneira alguma aliviar algo doloroso.
Outro mito é o de que a boa literatura depende de experiências que
carreguem sofrimento. Para mim, não existe essa ligação.
Literatura sem status
Se tem um discurso que eu odeio é aquele de enxergar a literatura como a salvação da humanidade. Não gosto de idealismos. Vejo a
literatura como uma coisa muito mais próxima da vida das pessoas. Ler
e escrever são partes de uma necessidade, nada mais do que isso. Não
é algo que está pairando sobre as pessoas. Odeio quem fala “o literário”. Há inclusive uma piada sobre isso no Cordilheira. A personagem
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diz não gostar daqueles que, ao se referirem à literatura, soam como se
a palavra devesse sair com letra maiúscula. Eu prefiro ver a literatura
mais próxima da vida das pessoas, como pequenas experiências de
leitura. O status de literário não garante que algo tem valor. A literatura é algo que se renova a cada livro escrito e lido. Eu prefiro ver
isso como um passo atrás do outro e não aquele idealismo opressor.
Isso não implica em desrespeito à literatura. Levo a sério a literatura no sentido de que organizo toda a minha vida ao redor dela.
Parece que tudo que eu faço está caminhando para aquele momento
em que eu vou conseguir ter a ideia, o tempo, e a poupança pra
parar três, quatro meses da minha vida e começar a escrever um
livro. Com certeza eu levo a sério nesse nível íntimo, mas não gosto
muito da seriedade idealista aplicada à literatura, isso me incomoda.
A ficção é outra coisa
Eu não acho que a literatura brasileira contemporânea seja mais
biográfica do que a literatura moderna de qualquer tempo ou lugar. A
literatura de ficção sempre foi uma conjunção de experiência, subjetividade e imaginação. Pode até ser que hoje em dia haja um foco maior
nas pessoas que falam de si mesmas, mas desconfio que a mudança esteja
mais nos leitores do que nos escritores. O leitor contemporâneo procura
mais o vínculo da ficção com a realidade. Ele deseja, no seu íntimo,
que a história seja biográfica. E isso tem uma relação não somente
com a literatura, mas com todo o contexto cultural: vai dos formatos
de reality show ao fato de quase todos os filmes seguirem a estética do
documentário. Hoje em dia, as pessoas se sentem confortáveis, talvez
provocadas, pelo fato de que aquilo que elas estão lendo ou assistindo
possa ser verdadeiro ou inspirado na realidade. É uma pena que esse
valor intrínseco da própria ficção, como algo que é simplesmente inventado, esteja se perdendo em função da valorização de uma criação que
tenha como base um acontecimento real. Acho isso um pouco triste.
Mas não acredito que a literatura esteja mais autobiográfica.
Grande parte dos bons livros de décadas atrás, como Viagem ao fim
da noite, do Céline, foram baseados em experiências. No caso dele,
trata-se de uma egotrip de um cara que passa pela Primeira Guerra, vai
para a África, vai pra Nova Iorque etc. É claro que para falar disso ele
usou das suas vivências. Mas naquela época não se pensava em acusar
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o escritor: “Você utilizou experiências da sua vida, talvez não seja tão
válido como a ficção”. Como assim? Acho que isso é uma temática
que está passando mais pela cabeça dos críticos e dos leitores do que
uma transformação na maneira como os autores estão escrevendo.
Acho que não tem como uma pessoa escrever sobre alguma coisa, de
forma aleatória, sem que aquilo remeta a suas experiências.
Pode ser o livro mais diferente do mundo, como uma história
de esquilos passada em Marte em 3500. A escolha daquele cenário
e o que vai acontecer naquela narrativa não vêm do nada. Existem
escritores que maquiam muito bem qualquer componente subjetivo
que haja nos seus textos, mas é certo que a experiência está em algum
lugar. Como disse, toda ficção é uma mistura de realidade, de subjetividade (que é a maneira como o autor enxerga aquela realidade) e
de imaginação. Acho importante ter em mente que é a união dessas
coisas que gera a narrativa de ficção. Ou seja, a narrativa de ficção
não é nem imaginação, nem realidade, ela é uma terceira coisa, que
deve ser julgada como tal.
Atropelando cachorros
O leitor hoje está obcecado em achar que o autor sempre é o
personagem dos livros. Se você fala que não é verdade, ele muitas
vezes não acredita. Não estou querendo dizer que Mãos de cavalo, por
exemplo, não tenha nada da minha vida. Tem muita coisa sim. Mas
não gosto da ideia que leiam o livro pensando se tal página é ou não
baseada em algo verídico. Gostaria que o fato de ser uma narrativa de
ficção bastasse para tornar o livro válido ou não, mas esse apego ao
biografismo acaba atrapalhando. Tenho essa convicção desde os tempos
do CardosOnline, quando recebia vários e-mails de leitores que acreditavam que eu fazia tudo aquilo que escrevia. E foi justamente para
provocar que eu escrevi um conto chamado “Manual para atropelar
cachorros”, que é 90% ficcional. A narrativa fala de um cara de saco
cheio da vida que sai de noite para tomar cerveja e atropelar cachorros
no seu bairro. Isso entremeando outras pequenas histórias, além de
algumas coisas que poderiam muito bem ser associadas a mim, o que
fiz com o intuito de tornar o texto verossímil.
Assim que publiquei, chegaram dezenas de e-mails, dos quais
1% elogiava o conto e 99% diziam que eu era um doente, que não
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acreditavam que eu tinha feito aquilo, que me conheciam há tanto
tempo etc. Foi aí que eu percebi a voracidade do leitor em achar
que tudo que os autores escrevem é real. E imagino que seja assim
no mundo inteiro, pois quando esse conto foi publicado na Itália,
muita gente começou a protestar: “brasileiro cruel, vamos recolher
o livro”. Eles acharam que era uma coisa séria, mas aquilo foi apenas
um estudo de caso.
Influências
Um autor que mudou a minha vida foi Edgar Allan Poe. Acho
que comecei a escrever por causa dele. Foi a primeira vez que li uma
coisa e pensei: “Se fosse capaz de fazer isso... E por que não?”. Acho
que aquele universo do Poe me pareceu tão fascinante que me senti
tentado a arriscar, quem sabe, fazer algo minimamente interessante
para alguém ler. Acabei escrevendo umas porcarias e mostrei para
minha professora na época.
Os três monstrinhos
Eu não sou o cara que lê só um tipo de coisa. Tenho algumas
preferências. Sou fascinado pela literatura norte-americana, tanto
a mais clássica, como a do século passado e a mais contemporânea.
Mas em geral tive fases ao longo do tempo e acho que a vida de
todo leitor ávido é uma ramificação de um livro que vai puxando
outro. Quando li Georges Bataille, por exemplo, com 16, 17 anos,
fiquei louco com o História do olho. Peguei todos os livros dele e
também os livros do Pierre Klossowski. Como o Bataille gostava
da filosofia do Bergson, comprei Matéria e memória, do qual consegui compreender apenas 10%. Esses autores franceses, logo depois,
acabaram me levando ao Céline e assim por diante. Na verdade, é
difícil descrever o que eu leio. Talvez meu único foco seja a literatura norte-americana. Minha trilogia de adoração atual é Cormac
McCarthy, David Foster Wallace e o Philip Roth. Para mim, são
os três monstrinhos.
Romance de geração
Acho arriscado definir, como fez a Bravo numa capa comigo e
com o João Paulo Cuenca, um romance ou autores que representem
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a atual geração. Dificilmente a gente tem capacidade de perceber
isso enquanto a geração ainda está em vigor. Se eu fosse jornalista,
não levantaria o peito para dizer que fulano é o novo isso ou aquilo. Para mim, é até um pouco constrangedor, porque às vezes você
tem que responder sobre isso e não é uma coisa que saiu da minha
cabeça. É claro que, daqui a dez, quinze anos, alguns romances da
nossa geração vão ser considerados referências. O livro Infinite Jest,
por exemplo, do David Foster Wallace, é um que com certeza vai
ser representativo, ao menos de um contexto social das décadas de
1980 e 1990. No Brasil não arriscaria fazer esse diagnóstico.
Compositor frustrado
Eu não escrevo influenciado pela música. Aliás, não gosto de
escutar música quando estou escrevendo. Isso me distrai. A música
só entra nos meus textos como referência cultural. Meu estilo não
está marcado, como no caso da Clara Averbuck. Os textos dela estão
impregnados, não só de referências culturais ao rock ‘n’ roll, mas de
um ritmo na prosa que pode muito bem ser associado com essa pegada. Não há essa relação na minha escrita. Música para mim é um
passatempo. Confesso que tinha ambições como compositor, acho
que trocaria a literatura por ser capaz de compor algumas músicas.
Tentei milhares de vezes, mas não rola. Sou um cantor e compositor
frustrado. Para compensar, de vez em quando, toco a música dos
cantores que eu admiro em casa, como Neil Young e Bob Dylan.
Eu até toco bem violão, mas tenho muita vergonha de fazer isso
em público. Agora, sem avisar ninguém, estou gravando covers no
YouTube, pouca gente sabe. Vou continuar postando. Aos poucos,
acho que vou romper esse meu receio de me expor.
Experiência com os quadrinhos
Eu sempre fui leitor de quadrinhos. Tentei desenhar a sério
também, mas não consegui. Não sou um desenhista tão bom quanto
eu queria acreditar. Quando terminei o Cordilheira, estava um pouco
incerto de qual seria meu próximo projeto e acabei fazendo amizade
com alguns quadrinistas em São Paulo. Um deles foi o Grampá, que
me disse o seguinte: “Tenho um amigo que é um cara muito bom.
Ele é um puta desenhista e tá procurando um parceiro pra fazer
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uma graphic novel. Sei que vocês vão se dar bem”. E foi assim que
conheci o Rafael Coutinho, uma pessoa extremamente talentosa,
que na época tinha publicado algumas histórias pequenas em fanzines. Em duas semanas nos tornamos mega-amigos. Descobrimos
que tínhamos interesses criativos iguais e que nossas ideias se complementavam. Não deu outra: começamos quase imediatamente a
trabalhar numa história a quatro mãos, que está quase pronta e vai
se chamar Cachalote.1
Não dá para dizer que um só é autor. No momento, estou
fazendo o roteiro final e ele é o desenhista. Na minha opinião, está
ficando muito bom. É o trabalho que mais tenho certeza disso.
Quando a gente escreve, geralmente tem surtos de terror: “Eu não
valho nada, quero parar de escrever”. Acho que essa é a primeira
vez que não tenho essa sensação. Além disso, arrisco dizer que essa
talvez seja a história mais literária dentro da HQ. Ela é cheia de
subtextos, esse recurso que enxerguei claramente pela primeira vez
nos contos do Tchecov. Trata-se de criar, em paralelo à história
que se apresenta como a principal, uma outra história, oculta, que
na verdade é a narrativa mais impactante para o leitor. Para isso, é
preciso fazer o leitor participar. Um dos grandes prazeres da leitura
se dá quando descobrimos algo que não está mastigado no texto.
Quando lemos Tchecov, histórias muito banais, como a do sujeito
que vai à mercearia comprar algo, volta para casa e dorme, podem
nos parecer interessantes numa primeira leitura, mas sem que nos
demos conta do porquê. Somente depois, quando paramos para
interpretar, é que percebemos que existe toda uma história por trás
daquela narrativa aparentemente simples.
Compreendemos, então, o motivo pelo qual um dos personagens
não deu bom dia para o outro, por que ele voltou pra casa e foi dormir
ao invés de fazer alguma coisa importante. Ou seja, o Tchecov não fica
dizendo: “Caro leitor, ele não foi por esse ou por aquele motivo”. Ele
dá pistas mínimas, para que o leitor se dê conta disso, talvez somente
numa segunda ou numa terceira leitura. E quando compreendemos,
é como entender uma piada interessante. Afinal, as boas piadas têm
duas histórias paralelas: aquela que a pessoa está contando e a moral da
1

Cachalote foi lançada em 2010.
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história. Quando elas se cruzam, acontece algo tão forte, que a reação
natural é o riso. Isso vale para a literatura também. É claro que, nesse
caso, a reação nem sempre é o riso. Mas quando percebemos o que
está por trás dos acontecimentos, através da nossa própria interpretação,
sempre nos emocionamos. Essa é a contribuição do leitor para o texto.
Flertando com o cinema
Já pensei em fazer roteiro, mas não é uma obsessão. Tinha muito
mais vontade de trabalhar com quadrinhos do que com roteiro para
cinema. Acho que prefiro me concentrar em prosa. Desde o começo,
no entanto, houve uma relação entre os meus textos e o cinema. Tudo
começou com Até o dia em que o cão morreu. Eu tinha 23 anos, devia
ter uns 500 leitores e aquele era meu segundo livro independente.
Um dia, estava em frente à casa da minha namorada, esperando ela
sair, quando tocou o telefone. Era o Beto Brant, perguntando se eu
o deixaria adaptar aquele livrinho independente, que eu não fazia a
mínima ideia de como havia chegado em suas mãos. Depois descobri
que foi através do Marçal Aquino.
Aquilo foi muito forte. Se eu pudesse escolher um diretor para
adaptar um livro meu, teria escolhido o Beto Brant. Aceitei na hora.
Depois o Beto perguntou se eu queria participar do roteiro, mas eu
disse que não. Tinha uma intuição de que ia ser algo problemático,
sobretudo pelo fato de eu ser muito apegado à minha versão da
história, e ele obviamente ia querer mexer no conteúdo. O Beto
acabou me incluindo num processo preliminar, eles ficaram uma
semana em Porto Alegre, caminhando junto comigo pela cidade,
para que eu pudesse mostrar alguns lugares que tinham me inspirado
a escrever o livro. Participei de uma discussão inicial sobre o livro,
mas, quando eles partiram para escrever o roteiro, eu caí fora. Ainda
me chamaram para ler versões do roteiro, para opinar, mas a maior
parte das vezes que eu discordei, eles deixaram como estava.
A começar pelo título do filme, Cão sem dono, que eu não gosto
nem um pouco, e também algumas outras questões relativas ao roteiro.
Mas no geral é uma adaptação muito boa. Para cada escolha que eu
condeno no filme há duas ou três que eu aprovo com louvor. Desde
a estética naturalista que eles usaram, até a escolha dos atores, sem
contar a ideia de incluir um conto meu, do livro Dentes guardados, como
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cena do filme, o que contribuiu muito para aquela parte da história.
A realidade e a narrativa
Até que ponto a própria realidade não é uma narrativa? Essa
foi uma das principais questões que procurei tratar no Cordilheira,
inclusive usando o método do livro dentro do livro. A personagem
principal é uma escritora que escreveu um livro narrado por outra
personagem feminina. Ela odeia o livro, acha que o livro fala de uma
pessoa que já não era ela. Só que esse livro é publicado na Argentina
e ela vai até lá para lançá-lo, quando acaba por conhecer um cara.
Eles têm um relacionamento, mas o sujeito não está interessado nela,
ele está interessado na personagem do livro. Ele acredita que, quando
um escritor escreve um livro, ele não escreve do nada. Então aquela
personagem, certamente, diz muito sobre essa autora e ela representa
o que a autora quer fazer, se já não o fez. Quando ele a busca, ele
está interessado nessa personagem que ela odeia. Esse sujeito faz
parte de um grupo no qual todos são escritores, eles basicamente
querem levar a literatura ao status de realidade, encenando, na vida
real, o que eles escreveram, tornando-se os seus personagens. Eles
primeiro escrevem, depois vão se tornar aquilo que eles escreveram.
Esta é uma das narrativas do livro, portanto.
Eu não tenho respostas definitivas pra nada disso, mas eu queria colocar as perguntas, queria que o próprio livro representasse
isso. A primeira coisa que escrevi foi o capítulo final do livro dessa
personagem, a Anita. A partir disso se desenrola toda a história. Eu
precisava saber o que era aquilo que ela tinha escrito, que coisa era
aquela pela qual o cara se interessou e que ela odeia. A realidade
é ou não só mais uma narrativa? Enfim, será que as narrativas que
a gente cria têm o mesmo status do que a gente chama de real? O
que é real? O que eu acho que eu sou? A maneira como alguém
me vê pode ser completamente diferente, quem vai dizer que eu
tenho mais autoridade pra julgar isso? Será que meu ponto de vista
realmente é o ideal? A gente não pode saber. A literatura passa por
essas questões.
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Uma brincadeira de criança
A literatura apareceu na minha vida por meio da oralidade. Desde a infância, quando descobri o ato de contar histórias, comecei a
construir a minha relação com o ofício da palavra. Eu convivia muito
com minhas avós, duas senhoras encantadoras, que passavam horas
me contando histórias de assombração ou histórias sobre as coisas do
cotidiano. Aprendi muito com elas. Pouco tempo depois, quando
entrei no jardim da infância, tive meu primeiro contato com a sala
de aula, com o processo de alfabetização e as atividades didáticas. Foi
algo tão impactante que acabou por estimular meu fascínio pela ideia
de ser professora. Naquele mesmo período, devia ter uns 5, 6 anos, o
ofício da escrita apareceu na minha vida. É interessante porque foram
descobertas simultâneas: o interesse por dar aula e a ideia de me tornar uma escritora. Há um fato ocorrido naquela época que alegoriza
muito bem essa via de mão dupla. Um dia resolvi colecionar vidros
de remédio vazios da minha mãe e montar com eles uma sala de
aula. Organizei, então, uma turma de vidrinhos, dei um nome para
cada um, fiz boletins e passei a dar aulas para eles. Ao mesmo tempo,
influenciada pelas minhas avós, comecei a inventar minhas próprias
histórias e a contá-las para os vidrinhos. Ou seja, eles foram meus
primeiros alunos e meus primeiros “leitores”. Eles presenciaram o
despertar desse amálgama entre o trabalho de professora e o trabalho
de escritora, duas atividades que até hoje convivem entranhadas uma
na outra, dois ofícios indissociáveis na minha vida.
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Primeiros passos
Comecei escrevendo poemas. Apesar de gostar de ouvir e inventar histórias, meu primeiro contato com a escrita foi por meio
da poesia. Pouco tempo depois, quando li As mil e uma noites, fiquei
muito encantada com aquele universo ficcional e resolvi escrever uma
história passada no mundo árabe, com direito a camelos, desertos,
sultões, princesas e peripécias mirabolantes. Acabei publicando essa
história, dividida em capítulos, num dos jornais de Patos de Minas.
Foi a minha primeira experiência no campo da narrativa.
Depois disso, voltei para a poesia, mas só fui publicar meu primeiro livro em 1984, quando já morava em Belo Horizonte, cursando
Letras na UFMG. Após a publicação desse livro, chamado Dos haveres
do corpo, passei a me dedicar ao trabalho acadêmico de pesquisadora,
de leitora e de crítica literária. Demorei a voltar à poesia.
Hoje em dia, vejo que foi um processo de recalcamento do
imaginário em prol de um trabalho que se impôs para mim num determinado momento. Ou seja, foi uma exigência, algo contingencial.
Entrei nesse espaço da reflexão e acabei deixando de lado a criação
literária. Mas ela não tardaria a voltar.
Forma e sentimento
Em 1998, publiquei Triz, meu segundo livro de poemas. Esse
livro, que foi extremamente marcado pelo falecimento do meu pai,
me reconduziu à poesia de uma maneira visceral. Além disso, comecei a conjugar dois traços que hoje radicalizo nos meus textos: de um
lado, a experiência vital, a experiência com a realidade; de outro, a
experiência com a linguagem, com a forma. No Triz, isso se cristalizou
numa parte em que utilizei os eletrocardiogramas do meu pai, que
morreu de infarto. Havia naqueles exames, cheios de grafismos, toda
uma escrita do coração, a partir da qual fiz uma intervenção poética.
Foi uma maneira de lidar com aquela forte emoção, sem dúvida uma
experiência difícil, e de buscar novas formas de linguagem, abrindo
outras perspectivas literárias no meu trabalho.
Desde então, passei a cultivar um enorme interesse por essa relação
entre a forma e o sentimento. Por um lado, centrava minha atenção no
processo de elaboração do texto, nos recursos que a linguagem possibilita, nas potencialidades sonoras e imagéticas da palavra. Por outro,
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não queria que esse formalismo se sobrepusesse à emoção, às minhas
inquietações, à minha experiência com o mundo e com as pessoas.
Assim, a escrita tornou-se um jogo para não dissociar a forma e o sentimento, transformando esses dois elementos na base da minha literatura.
Escrita do desassossego
Em 2004, com O livro de Zenóbia, inaugurei minha veia narrativa.
Na verdade, foi uma tentativa de entrecruzar e de fazer confluírem
todos os meus escritos anteriores – registros poéticos, ensaísticos,
reflexivos – e ao mesmo tempo criar uma coisa diferente. Acho que
essa busca reflete meu eterno estado de desassossego: algo que sempre
me leva para o imprevisível, que me tira do mesmo e que me conduz
a experiências mais inusitadas.
Com O livro de Zenóbia, então, me entreguei a esse novo estilo de
linguagem, que mais tarde chamei de escrita híbrida. Trata-se de um
romance, com sua história central, mas que se entrelaça com recursos
da poesia, do aforismo, do verbete, da lista, da coleção, do catálogo etc.
Essa experiência da escrita híbrida repetiu-se com O livro dos
nomes, publicado em 2008. Nele, pude inserir a linguagem dos dicionários, das enciclopédias, das coleções, dos inventários, além de
outros registros que sempre me fascinaram. O livro é uma espécie
de dicionário ficcional, composto de várias narrativas avulsas que,
entrelaçadas, formam um romance ou uma história desmontável. No
total, são 26 nomes, que vão de A a Z. Cada um deles foi fruto de
uma pesquisa onomástica, feita em dicionários e obras afins. Os nomes
possuem uma biografia, uma vida, uma história, além de experiências e
relações com outros nomes, que vão se tornando personagens. Cria-se
então uma rede entre os 26 nomes ou as 26 histórias: são vários laços
familiares, amorosos, de amizade, que formam um enredamento de
narrativas, costurando algumas tramas entre elas.
Para além das montanhas
A imprensa de Belo Horizonte sempre foi generosa com meu
trabalho. No entanto, até a publicação de O livro dos nomes, eu não
tinha repercussão num plano nacional. A verdade é que sou uma
escritora que vive fora do chamado eixo Rio-São Paulo, onde se
encontram os autores que geralmente têm maior espaço na mídia e
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uma presença mais efetiva no mercado editorial. Também nunca fui
motivada por interesses de fama ou de grandes vendas. O mais importante, para mim, sempre foi a relação com a escrita e com os meus
leitores. Dois acontecimentos, porém, abriram uma nova perspectiva
na minha carreira literária: o fato de ter publicado O livro dos nomes
na Companhia das Letras; e o fato de ter sido indicada para os mais
importantes prêmios literários.
Um bom editor contribui muito para o aperfeiçoamento do livro.
Em O livro dos nomes me foi sugerido, por exemplo, evitar a repetição
de referências a cães ao longo do trabalho. Xavier, um dos 26 nomes
do livro, é um cachorro que assistiu ao suicídio do seu dono. Como
em dois outros capítulos havia referências a cães, concordei com a
observação, retirando uma das passagens.
O fato de ser publicada por uma grande editora, por si só, já me
havia aberto algumas portas no plano nacional. Em seguida, com as
indicações para os prêmios, a repercussão foi ainda maior. Passei a ser
chamada para diversos eventos e a conviver de perto com os escritores
contemporâneos que sempre foram referências para os meus trabalhos
acadêmicos e literários.
Toda essa repercussão, porém, não alterou minha relação com
os leitores. É claro que houve uma divulgação maior, um aumento
do público, um retorno mais frequente dos críticos etc. Mas tenho a
clara sensação de que o vínculo dos leitores com meus livros continua
sendo por causa do conteúdo dos livros e não pelo que dizem de mim
ou do meu trabalho nos jornais. E essa para mim é a sensação mais
prazerosa: saber que meus textos são capazes de tocar ou motivar as
pessoas de alguma forma.
Um lugar na estante
A classificação do meu trabalho, sobretudo no caso de O livro dos
nomes, vem gerando controvérsias. Não há um consenso entre críticos
e leitores a respeito da configuração romanesca do livro. Mas isso faz
parte do jogo. Quando compus essa estrutura, já esperava que pudesse
causar algum tipo de confusão quanto à definição do gênero literário.
Na verdade, a ideia de algo inclassificável me interessa muito. Sempre
fui fascinada por obras que se furtam às categorias, que de alguma
forma buscam se desviar desse formato rígido das classificações.
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Na literatura contemporânea, por exemplo, posso citar Enrique
Vila-Matas, um autor espanhol que escreveu vários romances, alguns
em forma de conjunto de anotações, como se fossem notas de pé de
página. Há também o sul-africano Coetzee, autor de um livro chamado A vida dos animais, que é ao mesmo tempo um romance e um
conjunto de conferências proferidas pela personagem principal do
livro, que funciona como um alterego do autor. Pouco antes desses
dois autores, temos o Georges Perec, romancista francês, que também
trabalhou muito essa mistura de gêneros, e o Jorge Luis Borges, mestre
nessa arte de mesclar contos, ensaios e poemas, um autor que brincou
muito com esses limites das classificações.
Com O livro dos nomes, então, busquei me inserir nessa tradição,
o que não significa que eu não tenha apreço pelas narrativas contínuas
e lineares. Grandes referências na minha vida vêm de escritores que
foram romancistas plenos. Além disso, tenho acompanhado com muito
interesse a literatura brasileira contemporânea, que em sua maioria é
feita dessa forma. No meu caso, porém, acho que encontrei um viés
literário que me satisfaz plenamente. Quando comecei a escrever o
terceiro romance (ainda inacabado) da trilogia de Zenóbia, cheguei a
cogitar fazer algo linear, cronológico, mas não consegui. Acho que essa
linguagem fragmentada, como se fosse uma montagem, incorporouse definitivamente ao meu estilo. Infelizmente não é uma narrativa
que tenha uma difusão muito grande em termos comerciais, mas não
adianta eu querer forçar a barra para escrever de outra forma.
Na pele do outro
A vida é a principal matéria-prima para minha literatura. Embora meus romances não sejam propriamente autobiográficos, há
muito das minhas vivências nessas páginas. Eu busco transfigurar
experiências vividas e presenciadas em palavras. É um trabalho que
exige certo distanciamento de mim mesma, das minhas experiências,
para poder criar alguma coisa diferente, algo que possa ser chamado
de literatura. Porque se fosse simplesmente reproduzir o que eu vivo,
seria outra coisa.
Por outro lado, esse processo criativo também passa pelo ato de se
multiplicar nos outros, aquilo que o Fernando Pessoa chama de outrização. Para construir uma personagem convincente, é necessário que
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o autor entre na pele desse outro, sinta aquilo que ele poderia sentir se
existisse de verdade. E é essa convergência entre nossas experiências e
as experiências projetadas que multiplica o universo criativo do escritor.
Apolo e Dionísio
É difícil, mas não impossível, conciliar a vida acadêmica com
a criação literária. Como a universidade exige uma dedicação quase
exclusiva, estou sempre à procura de uma brecha para poder escrever
ficção. Mas no fundo gosto muito de poder fazer várias coisas: publicar
artigos, dar aulas, coordenar pesquisas, escrever literatura etc.
Para dar conta disso tudo, é preciso ter muito jogo de cintura.
Infelizmente a criação acaba ficando um pouco para as horas vagas
ou para os momentos em que eu realmente me empenho em fazer
alguma coisa nesse campo. Quando estou mais disponível, gosto de
distribuir meu tempo da seguinte maneira: manhãs dedicadas à reflexão
e aos trabalhos de pesquisa; noites dedicadas à criação. Gosto muito de
escrever à noite, de preferência ao som de música e bebendo uma taça
de vinho, duas coisas que estimulam minha imaginação. Além disso, é
bom ficar longe dos ruídos da casa, dos latidos da minha cachorrinha,
das chamadas telefônicas, dos assédios rotineiros etc.
No dia seguinte, ao acordar, retomo o que escrevi, sobretudo
para dar uma burilada ou para tirar os excessos do álcool. Não que
eu beba muito, mas uma, duas taças já são suficientes para que minha
imaginação fique mais solta. É preciso então uma releitura na parte da
manhã, de forma rápida, para que eu possa me dedicar às pesquisas e
aos artigos acadêmicos no restante do dia. Esses trabalhos demandam
uma lucidez mais em vigília.
Academia e ficção
Ciência e literatura são áreas diferentes, mas não excludentes.
Acho que a ciência pode potencializar a literatura e, sobretudo, viceversa. Eu tenho um exercício permanente de conciliação entre o mundo
da universidade, do rigor científico e a necessidade de um espaço pra
ficção, pra imaginação. A maneira de solucionar é construir um espaço,
dentro desse rigor acadêmico, para a ficção, a poesia, o cinema, as artes.
São territórios distintos, mas eles se encontram, e muitos escritores, artistas, cineastas, exploram essa confluência, essa intercessão entre as áreas.
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Italo Calvino é um autor que concilia essas coisas, ele inclusive
tem textos belíssimos sobre a relação da literatura com a ciência. Ele
foi um escritor que estudou matemática, física, e procurou extrair
desses campos elementos pra sua ficção e soube aproveitar isso muito
bem, de uma forma muito criativa. Borges também fez o mesmo e
vários outros escritores que transitaram nesses dois espaços.
A sedução literária
O ato da leitura envolve muitas subjetividades. Há leitores que
vão atrás de um livro porque acham a estrutura lúdica ou curiosa. O
interesse deles é descobrir um jogo ou compreender como se dá a
montagem de um mosaico. Há leitores que se interessam pelo conteúdo
das histórias. Outros, pela veracidade dos fatos.
No meu caso, cada leitura depende de um estado de espírito ou
de uma inspiração que eu esteja procurando. Quando leio Thomas
Bernhard, por exemplo, não estou necessariamente motivada pela estrutura ou por aquilo que ele oferece enquanto artesão da linguagem,
mas, sobretudo, pelo abismo que seu texto traz, pela vertigem que ele
me provoca. É quando estou querendo ser virada pelo avesso que vou
atrás dos livros do Thomas Bernhard.
Por outro lado, se quero me divertir e ao mesmo tempo aprender, não há como deixar de ler o Enrique Vila-Matas. Além de muito
erudito, ele é um mestre dos artifícios, da ironia literária, dos disfarces,
dos embustes ficcionais. É um autor que me deixa leve. Diferente,
por exemplo, de quando leio Clarice Lispector, que me interessa,
sobretudo, por sua visceralidade.
Cada escritor, então, me atrai por um viés diferente. E eu me
entrego a eles conforme minha relação com as obras que eles escrevem.
Diálogo com o cinema
Tanto nas minhas atividades acadêmicas quanto na minha vida
pessoal, tenho me dedicado a analisar e apreciar o cinema. Dado esse
meu fascínio, é claro que há sempre uma expectativa muito grande de
que meus textos possam ser levados para as telas. Porém, em virtude
dessa minha narrativa fragmentada e não linear, acho difícil que isso
venha a acontecer, a não ser que seja um cineasta que também busque
uma espécie de experimentação.
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De toda forma, nesses meus dois livros, Zenóbia e O livro dos
nomes, acho que o cinema aparece dentro da própria estrutura narrativa. Busco aproveitar alguns recursos cinematográficos – como a
visualidade, o jogo dos planos, a ideia de montagem –, inserindo-os
no contexto da narrativa literária. Não sei até que ponto esses textos
poderiam ser adaptados, mas tenho muita curiosidade e interesse de
presenciar esse diálogo com a linguagem cinematográfica.
Inquietude ensaística
Sempre tive um grande apreço pelo gênero ensaio. Por isso
busquei exercitá-lo sempre que possível, em consonância com meu
trabalho literário. Creio que uma atividade nutre a outra. Não vejo a
criação e a reflexão sobre a literatura (e outros temas) como campos
dissonantes. São experiências diferentes, mas afins. Uma potencializa
a outra, sem que nenhuma perca a sua especificidade. Minha prática
ensaística surgiu quase que ao mesmo tempo que o exercício ficcional,
poético. Aos 15 anos, comecei a publicar resenhas de livros nos jornais
de minha cidade. Isso, quando já começava a também publicar meus
primeiros contos e poemas.
Depois que ingressei no curso de Letras da UFMG, a escrita de
ensaios tornou-se intensa e adquiriu alguns traços mais acadêmicos.
Mas nunca me rendi aos jargões e modismos da academia, por causa
de minha visceral relação com a literatura. Procurei, ao longo de
meu duplo ofício de escritora e professora, não obliterar a presença da
imaginação e dos sentidos nos meus trabalhos de reflexão e análise.
Num primeiro momento dessa dedicação mais efetiva à crítica e ao
ensaio, dediquei-me ao estudo da poesia. Fiz uma dissertação de
mestrado sobre Augusto dos Anjos, intitulada O cemitério de papel,
ainda inédita; depois me dediquei a Fernando Pessoa e à poesia portuguesa contemporânea. Já o meu trabalho de doutorado (também
num registro mais ensaístico que científico) foi sobre os cruzamentos
entre poesia e crítica na obra de Octavio Paz. Dessa pesquisa, surgiu
o livro As vertigens da lucidez, no qual investigo a lógica paradoxal do
poeta mexicano, à luz dos desenhos do artista holandês M. C. Escher.
Aliás, sempre tive certo fascínio pelos autores paradoxais: Pessoa, Paz, Clarice, Augusto dos Anjos, Kierkegaard, Borges, Baudelaire, Cioran. A partir de Paz, dediquei-me muito ao estudo da
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modernidade e das vanguardas latino-americanas. Até que resolvi
encarar a minha grande paixão literária: Jorge Luis Borges. Sempre
fui afeita a poetas e escritores múltiplos e enciclopédicos, como é
o caso do escritor argentino. E ele é uma referência constante para
o meu trabalho.
Outro de meus interesses é por autores que incursionam em diferentes artes e campos de saber. Daí ter-me dedicado também ao vasto
universo do cineasta britânico Peter Greenaway, em suas confluências
com a literatura, as artes plásticas, a arquitetura, a música, a culinária,
e vários outros campos. Ele me levou, inclusive, a um interessante rol
de escritores/artistas que se valeram crítica e criativamente dos sistemas
de classificação do mundo, como o próprio Borges e nomes como
Arthur Bispo do Rosário, Italo Calvino, Georges Perec, Leonilson,
Eduardo Coutinho.
Essas investigações estão, também, a serviço de minha atividade
criativa. Procuro aproveitar tais pesquisas e reflexões no meu trabalho
literário. Todos os meus livros de ficção e poesia estão relacionados
com as pesquisas e os ensaios que fiz ao longo de minha trajetória, o
que possibilita uma série de “contágios”. Jamais me confino aos limites
de um gênero. Meus trabalhos são todos decorrentes de minhas paixões literárias, teóricas e estéticas. Sigo ao sabor de minhas demandas
internas, de meus impactos intelectuais, de minhas descobertas felizes
de autores e textos.
Mundo animal
Eu tenho um grande apreço pelos animais. Desde a infância,
convivo com bichos e sempre tive uma relação amorosa com eles. Essa
afeição começou a aparecer nos meus trabalhos mais recentes. No Livro
de Zenóbia, há alguns cães e gatos. No Livro dos nomes, o zoológico se
amplia um pouco mais. O cachorro Xavier é sem dúvida a figura mais
importante, mas há outros animais: o cavalo Hermógenes, as cobras
da pesquisa da Zenóbia, um papagaio, um cão preto etc.
Essas referências zoopoéticas ou zoonarrativas também estão
ligadas a uma pesquisa sobre animais na literatura que tenho realizado no campo acadêmico. Na verdade, sempre procuro conjugar os
trabalhos da universidade com minha criação literária. Assim, além
de aproveitar a pesquisa duas vezes, um processo acaba alimentando
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o outro. As estruturas do Livro dos Nomes e do Livro de Zenóbia, por
exemplo, estão ligadas com a minha pesquisa sobre catálogos, enciclopédias, inventários, coleções, listas. Agora, na minha pesquisa sobre
animais, tenho me concentrado na literatura brasileira: a baleia da
Clarice Lispector, o burrinho Pedrês do Guimarães Rosa, a galinha
cega do João Alphonsus etc. E não há dúvidas de que todos esses bichos
acabam tendo uma importância no meu trabalho como ficcionista.
A questão do feminino
Quando publiquei O livro de Zenóbia, alguns críticos me enquadraram dentro da chamada escrita feminina. Com O livro dos nomes
isso não ocorreu. Somente uma resenhista de Brasília identificou
alguns traços desse estilo, mas não aprofundou muito sua análise
nesse sentido. Ainda bem, porque não gosto muito desse rótulo.
O que percebi, com mais frequência, foi uma tentativa de me
filiarem ao Italo Calvino, sobretudo por causa das afinidades entre o
Livro dos nomes e As cidades invisíveis. No livro do Calvino, há várias
narrativas curtas, todas elas sobre uma cidade diferente, com um
nome de mulher, entrelaçadas a partir das viagens do Marco Polo.
Nesse sentido, uma resenha do Paraná, falando sobre o Livro dos
nomes, chegou a dar o seguinte título: “Sob as bênçãos de Calvino”.
Eu até fico feliz com a comparação, pois admiro muito a obra do
Italo Calvino, mas não há dúvidas de que Jorge Luis Borges, para
mim, é mais incisivo enquanto referência para aquele livro. Muitas
pessoas acham isso estranho.
Mas esse gênero da escrita feminina nunca deixa de me rondar.
Há vários anos tenho sido convidada para eventos em mesas com
essa temática. Parece um lugar comum vincular as mulheres a um
estilo de escrita, com determinadas características, que justifique
a existência de um modelo de literatura feminina. Acredito que,
de alguma maneira, O livro dos nomes rompeu um pouco com isso,
embora todo escritor deixe no seu texto as marcas da sua subjetividade, do seu corpo e da sua experiência. Enquanto mulher, então,
é natural que eu imprima na minha obra traços que marcam essa
minha condição, mas isso não é o determinante do livro. Na verdade,
não é o determinante de nenhum texto literário, seja ele escrito por
mulheres ou não.
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É por isso que sou avessa a esse rótulo. Tudo bem que as marcas
existam. Elas estão lá, vivas, fazem parte do texto. Mas não se sobrepõem à linguagem, não definem a escrita. É literatura feminina? É
também. Há vários traços, inclusive mais personagens mulheres do
que homens. Mas e daí? Existem mais mulheres no mundo do que
homens. O feminino é uma característica, jamais uma definição.
Falso lírico
O lirismo em minha obra tem uma função meio paradoxal.
Ele vem aparentemente na superfície, mas, ao mesmo tempo, como
algo subterrâneo que atravessa os personagens e aquelas histórias, de
alguma maneira ele mina esse lirismo, dá um certo tom ácido pra ele,
até cruel. Essa construção é deliberada. No Livro dos nomes há aqui e
ali um lirismo mais inteiro, mais consequente no que diz respeito à
sua função lírica. Agora, na maior parte das vezes, esse lirismo vem
minado por um certo ingrediente de crueldade, de acidez ou de ironia.
Cada coisa em seu tempo
Apesar de o ofício literário ser um processo contínuo, não acredito
que haja uma evolução ou uma melhora com o passar dos anos. Há
momentos em que somos capazes de criar algo que seja impactante;
outras vezes isso acaba não acontecendo. É claro que a experiência
interfere, mas não acho que o último livro seja sempre mais evoluído
ou melhor que o anterior. São experiências distintas, cada uma condiz com uma etapa da vida do escritor, com um tipo de demanda
interna que ele esteja sentindo. O fato de eu estar mais fragilizada
num determinado momento ou mais entusiasmada num outro vai
interferir na maneira como um livro irá surgir e na maneira como
ele irá se materializar.
A vantagem do decorrer dos anos é a maior capacidade de percepção do mundo ao nosso redor. Hoje, sinto que estou mais bem
preparada que há dez anos. Mas essa maturidade pode contribuir ou
não para uma obra. Depende muito do momento em que o escritor
está vivendo e daquilo que ele esteja procurando no seu projeto literário. Sei que a inquietação está na base do meu processo de amadurecimento como escritora, o que me impede de prever o que ainda
serei capaz de produzir.
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Língua pátria
Eu nasci no Chile. Meus pais são chilenos. Em 1973, com o
golpe, várias pessoas da minha família se exilaram. Na época, meu
pai trabalhava na Chilectra, uma empresa de energia estatal. Como
ele não tinha qualquer vínculo com o novo governo, acabou tendo
que sair, mudando-se com a família para o Brasil. Quando cheguei,
tinha três anos de idade. Muitas pessoas então me perguntam: “Você
é uma escritora chilena?”. É claro que nasci no Chile e minha família
é de lá, mas me considero uma escritora brasileira. Minha formação
foi aqui, fui alfabetizada em português. Ainda assim, alguns me
perguntam: “Mas por que você não escreve em espanhol, já que
é sua língua materna?”. Eu costumo responder: ”Porque a língua
portuguesa é minha pátria”. Afinal, eu sempre viajei muito. Morei
na Alemanha, na França e na Espanha. Foram quase dez anos na
Europa. Nesse período, precisava ter algo mais fixo, alguma coisa
que permanecesse, que não se transformasse a cada mudança. E essa
ferramenta sempre foi a língua portuguesa. Era ela que me dava
identidade. Era ela que me dava sustentação. E foi a partir dessa
relação íntima com o idioma que eu comecei a escrever.
Uma paisagem no horizonte
Eu demorei muito tempo para começar a publicar. Escuto
com frequência o seguinte: “Mas como você foi capaz de fazer três
romances num espaço de tempo tão curto?”. Na verdade, um livro
não começa a ser escrito no momento em que colocamos a primeira
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letra ou a primeira frase. De forma exagerada, é possível dizer que
começamos a escrever no momento em que nascemos. Afinal, escrever é uma maneira de olhar para o mundo ao nosso redor. Aos
poucos, vamos reparando nas coisas, coletando ideias, imaginando
narrativas, até passar aquilo para o papel ou para a tela do computador.
Na verdade, desde criança quis ser escritora. Mas eu tinha
muito medo de não ter talento. Acredito que todas as pessoas que
escrevem, pelo menos aquelas que estão começando, têm esse receio: será que vai dar certo? Será que eu tenho talento para isso? E o
momento mais assustador, para mim, sempre foi mostrar um texto
para um amigo e ficar na sua frente, analisando seu rosto, tentando
interpretar sua reação: será que ele gostou? Ele riu ou não riu? Será
que ele odiou o que escrevi? Esse sentimento de insegurança me
perseguiu durante muito tempo.
Em 2005, porém, decidi entrar num concurso promovido pelo
jornal O Globo. Chamava-se Contos do Rio e era voltado para pessoas
que nunca publicaram um livro. Na pior das hipóteses, pensei, não
tenho nada a perder. Para minha surpresa, o conto acabou ficando
entre os dez selecionados. No júri, estavam o Sérgio Santana e o
Luiz Ruffato, duas pessoas que seriam muito importantes na minha
trajetória literária. Lembro-me de ficar emocionada ao ver meu nome
no jornal. “Poxa, o conto não era tão ruim”, disse para mim mesma.
Foi a primeira vez que tive um retorno positivo. O Sérgio gostou
muito e me perguntou se eu estava produzindo algo. Nessa época,
eu morava na Alemanha e estava escrevendo o Toda terça. Ele pediu
para lhe mostrar assim que eu terminasse. Um ano depois, voltei
para o Brasil com o livro pronto. Fiquei com muito medo da reação
dele. Quando estamos começando, é difícil fazer um julgamento.
Não tinha a menor noção se aquilo era bom ou ruim. Mas o Sérgio
gostou muito, o que me deixou muito impressionada. Era como
se ele estivesse abrindo uma porta, permitindo-me enxergar algo
diferente, uma paisagem que eu mal sabia da existência.
Fluxograma literário
Eu planejo muito os meus livros. Por um lado, busco criar um
conceito literário, algo que vou poder aplicar ao romance. Trata-se
de uma construção, no sentido da possibilidade narrativa ou da ideia
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literária que desejo alcançar com o que eu estou escrevendo. Por
outro lado, tenho a preocupação de contar uma história. Quando a
literatura é só conceito, ela se torna uma coisa chata. O autor deveria ser aquele que, de alguma forma, tenta seduzir o leitor, fazendo
com que ele continue virando as páginas. Ler não deveria ser um
esforço, e sim algo agradável. Mas não acredito que a literatura seja
simplesmente esse ato de contar uma história de forma prazerosa.
Para mim não é suficiente. É preciso pensar naquilo que estamos
fazendo, na forma narrativa em que iremos contar aquela história.
No Toda terça, por exemplo, são três narradores em primeira
pessoa. Cada um deles vai contar uma versão da história. O leitor
acaba se perguntando: existe uma versão verdadeira? Ao escrever,
esse também era um dos meus questionamentos, mas não existe uma
história correta. Cada pessoa tem o seu ponto de vista. Geralmente,
numa briga de casal, o marido conta uma versão, a mulher conta
outra. Nenhum dos dois enxerga o relacionamento da mesma forma.
A partir dessas nuances, eu procuro encontrar uma função para o
leitor. Não gosto que ele receba tudo de mão beijada. Prefiro vê-lo
construir a história, por meio de um esforço imaginativo. É como
se fosse um quebra-cabeça. Aos poucos, as peças vão se encaixando. Mas ao final, ainda que a imagem apareça de forma mais clara,
sempre há algo que fica faltando. Por meio dessa subjetividade, então, pode-se questionar a literatura: existe uma verdade no texto?
Existem narradores confiáveis? Essas são as principais questões que
perpassam o Toda terça.
O meu livro Flores azuis, por outro lado, é uma narrativa epistolar. Trata-se de uma mulher abandonada pelo amante, que, na
tentativa de reconquistá-lo, envia-lhe durante nove dias seguidos
cartas de amor. Esse homem, porém, já não mora mais no mesmo
lugar. Quem recebe a correspondência é um novo inquilino, que, ao
ler as cartas, acaba se apaixonando pela mulher. Algumas pessoas me
perguntam: é uma história de amor? Claro que sim, mas também é
como vejo a literatura. Afinal, o autor tenta conquistar o leitor, da
mesma forma que a mulher tenta seduzir o seu amante. Além disso,
na literatura acontecem outras similaridades: por um lado, nem
sempre conseguimos conquistar o leitor que desejávamos; por outro,
nem sempre conseguimos conquistar um leitor pelos motivos que
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imaginávamos. Ou seja, existe um enorme vão – e a personagem
menciona isso – entre aquilo que se escreve e aquilo que as pessoas
leem. Trata-se da impossibilidade de comunicação entre os amantes
daquela história ou da dificuldade de entendimento entre os seres
humanos, seja na vida, seja na literatura.
Por fim, meu livro Paisagem com dromedário narra a história de
uma mulher, envolvida num triângulo amoroso, que se isola numa
ilha após uma tragédia. Lá, ela faz 22 gravações, tentando reconstruir
e compreender o seu passado. Meu objetivo foi fazer uma literatura
de transcrição, inserindo o leitor no ambiente daquelas gravações,
relatando os sons e demais circunstâncias ao redor da personagem.
Tal como numa experiência de radioteatro, o leitor lê aqueles relatos,
em meio às indicações sobre o barulho do mar, as pessoas passando,
a música que a mulher escutava etc. A narrativa revela que esses
elementos à nossa volta fazem parte de uma dramaturgia externa
que pode mudar todo o contexto da comunicação. Meu desejo,
então, foi fazer uma literatura híbrida, algo que estivesse no meio
do caminho entre a linguagem oral e a linguagem escrita.
Narrativas subjacentes
Outro componente dessa minha arquitetura literária é o subtexto. Além da história principal, procuro inserir uma narrativa
paralela. No Flores azuis, por exemplo, há duas leituras: é o relato
de uma mulher apaixonada, capaz de se humilhar e fazer as coisas
mais terríveis que o amor provoca, mas ao mesmo tempo é uma
espécie de ensaio sobre a escrita e a leitura. Já no Paisagem com
dromedário, a narradora é uma artista plástica que, além de refletir
sobre sua experiência num triângulo amoroso, faz reflexões sobre
o universo das artes. Lembro-me de uma história que me serviu
de inspiração para isso, li num jornal na época em que morava na
Alemanha: alguém esquecera uma garrafa de Coca-Cola numa
galeria de Frankfurt. No dia seguinte, ao abrir a exposição, os
funcionários do museu deixaram de recolhê-la, dando margem
para que os críticos fizessem diversas reflexões, imaginando que
aquele objeto era uma obra de arte. A partir de histórias como essa,
então, a narradora levanta algumas questões: por que um objeto
que está no museu é arte? Se eu tirá-lo do museu e colocá-lo no
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meio da rua ele deixa de sê-lo? Essas reflexões vão se intercalando
com a história principal, formando uma narrativa subjacente. É a
maneira como eu vejo a literatura.
Trilogia do amor
Eu vejo meus três romances como uma trilogia do amor, talvez da impossibilidade do amor ou do desamor. No Toda terça, por
exemplo, há personagens que não amam, que não se comunicam,
que convivem com a impossibilidade de se aproximarem do outro.
No Flores azuis, acontece o oposto: há um excesso de amor ou um
amor enlouquecido. Por fim, no Paisagem com dromedário, que é sem
dúvida meu livro mais otimista, há uma busca de outras formas do
amor. Apesar das diferenças, os três convidam o leitor para pensar
como as pessoas se relacionam, quais os limites e as possibilidades, por
onde caminham as dificuldades e as sutilezas dos relacionamentos.
Isso sem que as narrativas ofereçam qualquer solução, papel que não
pertence ao universo da literatura.
A força das palavras
Eu acredito que as palavras têm uma força especial. No Paisagem
com dromedário há uma passagem em que a narradora, Érika, fala algo
assim: “Se eu disser para você que eu quero que você morra, será
que isso vai te ajudar a morrer?”. Essa pergunta revela o poder das
palavras, a influência que elas podem ter. No caso da palavra escrita,
então, essa força pode ser ainda maior, tanto é que a Érika prefere
gravar as mensagens, revelando um certo medo de escrevê-las. Mas,
independente da forma, as palavras possuem um poder de criação.
Quando as pessoas rezam, por exemplo, elas pronunciam diversas
palavras, imaginando uma realidade diferente, criando um mundo
em suas mentes. O mesmo acontece com a literatura. De alguma
forma, aquelas palavras se tornam vivas, os personagens começam
a ter existência própria. Uma das minhas grandes descobertas, enquanto autora, foi dar-me conta de que jamais estou sozinha. Deve
ser um sentimento parecido com alguém que tem filho. Em todos
os lugares que vou, carrego meus personagens comigo. Eles fazem
parte da minha história. São apenas palavras, mas o significado que
damos a elas as torna algo concreto.
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O autor e suas crias
Eu sempre crio uma relação afetiva com meus personagens.
Talvez a Érika seja minha predileta. Ela tem uma ambiguidade que
me atrai. É extremamente cruel, mas ao mesmo tempo é humana,
corajosa e sonhadora. Mas eu me apaixono também por aqueles
personagens que não são assim tão bacanas, podem ser até bem covardes. É o caso do Javier, no Toda terça. Ele é um latino-americano
que está na Alemanha, cursando um doutorado, o qual ele larga e
passa a viver de subempregos. Entre eles, passear com cachorros.
Na verdade, Javier vive à custa da namorada, sem qualquer pudor.
Ele é um irresponsável e também um covarde, porque, além disso,
trai a namorada com outras mulheres – que também não assume.
Mas ainda assim, mesmo com todos os seus defeitos, com toda a
sua covardia, tenho grande carinho por esse personagem, talvez
por compreendê-lo tão bem, afinal eu o construí. É uma espécie
de paixão, com certeza.
Boas e más influências
Eu leio muita coisa. Há diversos livros que me marcaram. Na
minha infância, além de Monteiro Lobato, teve a Lygia Bojunga
Nunes, que foi muito importante. Seus livros, como Bolsa amarela,
Os colegas e A casa da madrinha me tocaram muito, e eu fui realmente
apaixonada por ela. Já na adolescência, passei a ler de tudo, qualquer
coisa que caía na minha mão. Um dos primeiros autores que me
marcou foi o García Márquez, mas nada comparado com o que
aconteceu pouco tempo depois com a Clarice Lispector. Curiosamente, por vários anos, ela me fez muito mais mal do que bem. No
começo, foi uma experiência incrível. Claro, havia muita coisa que
eu não entendia, mas lembro-me que a própria Clarice, numa entrevista, afirmou que as pessoas precisavam de certa maturidade para
compreendê-la. Independente disso, aquela leitura me emocionou.
Às vezes, me perguntam: qual sua má influência? Eu sempre digo:
a má influência foi a Clarice Lispector. Ela me parecia tão impressionante, que demorei muito tempo para me afastar dela e encontrar
minha própria voz. Tanto é que comecei a escrever bem mais tarde.
Outro autor importante, até para minha forma de ver a literatura, foi o Julio Cortázar. Quando tinha vinte e poucos anos, li
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O jogo da amarelinha e fiquei encantada com sua forma de estruturar
o romance. Não é uma história linear. Ele até nos dá uma sugestão
de ordem de leitura dos capítulos, mas nós podemos ir montando
a narrativa de outras formas. Isso me impressionou muito, já que
ainda não conhecia todas as possibilidades que a literatura oferece
para um autor. Confesso que, aos trinta e poucos anos, quando reli
o livro, achei-o um pouco cansativo, exagerado. Mas isso é outra
história, eu mudei com o tempo, fiz outra leitura. Isso não tira o
valor do Cortázar, os contos dele continuam sendo maravilhosos.
Também não posso deixar de mencionar o Roberto Bolaño,
autor chileno que, de uns anos para cá, ganhou notoriedade. Em um
de seus livros mais conhecidos, Os detetives selvagens, ele se vale de
vários depoimentos. E é incrível como, em cada um deles, a maneira
de escrever é diferente, reproduzindo o jeito de falar dos personagens.
Machado de Assis também foi importante. Meu primeiro
contato com sua obra foi no colégio, mas somente mais tarde fui
capaz de compreendê-lo realmente. No que toca aos contemporâneos, admiro muito o alemão Thomas Bernhard, sobretudo seu
livro O náufrago. No Brasil, não posso deixar de mencionar Sérgio
Sant’Anna, Bernardo Carvalho, Luiz Ruffato, João Gilberto Noll,
entre vários outros.
A tradição literária
O problema (e a sedução) da Clarice Lispector é que ela é uma
ilha, não permite seguidores. Ela está ali sozinha. Ela começa e
termina sozinha, fechada. É o caso do Guimarães Rosa também.
Esta é uma coisa muito curiosa na literatura brasileira: os grandes
autores brasileiros, os gênios, eles são ilhas. Machado de Assis,
Clarice Lispector, Guimarães Rosa... Eles não permitem uma tradição a partir deles. Já a literatura argentina permite construir, por
exemplo, uma tradição que começa com Macedonio Fernandez,
passa para Borges, depois chega a Cortázar, e você ainda tem o
Bolaño, apesar de o Bolaño ser chileno, mas mesmo assim você
tem toda uma tradição ali, de um tipo de literatura que dá espaço
para isso. A gente não. Os grandes nomes da nossa literatura (com
exceção do Rubem Fonseca) não deixam raízes que se desdobram
em autores reconhecidamente influenciados por suas obras, eles
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reinam isoladamente, são ilhas. Eles se esgotam em si mesmos
e não deixam uma tradição. Então, a cada vez o autor brasileiro
tem que se reinventar aqui. Não que isso não aconteça em outros
lugares, mas eu acho que essa é uma característica marcante da
literatura brasileira.
As diversas faces da literatura
O Ricardo Piglia, teórico e romancista argentino, tem uma
frase meio radical que diz o seguinte: a literatura é tudo aquilo que
você lê como literatura. Ou seja, a literatura está no leitor e não no
autor. Há um exagero nesse olhar, mas eu também acredito que, tal
como na arte, cada pessoa vai buscar uma definição de literatura.
Nem sempre a minha definição, como autora, coincide com a de
outros autores. Para alguns, o importante é contar bem uma história e construir personagens factíveis. O resto pouco importa. Para
outros, como no meu caso, essas prerrogativas são importantes, mas
é preciso ir além. É preciso que exista uma reflexão sobre o fazer
literário, para que a literatura tome outra dimensão. Particularmente,
gosto que a narrativa tenha várias camadas, permitindo às pessoas
diferentes leituras do mesmo livro. Quando escrevi Flores azuis,
pensei nisso. Alguém pode ler o livro como uma simples história
de amor, enquanto outros podem ir se aprofundando. Uma pessoa
que estude Letras, por exemplo, pode enxergar ali um ensaio sobre
literatura. Mas não significa que essa seja a leitura correta. O interessante é não ter uma visão única do texto. Melhor é poder discutir
a partir daquilo que o leitor está percebendo. A literatura pode ser
uma experiência estética ou uma experiência de linguagem. Ela só
não pode ser uma experiência limitada.
A perenidade do cânone
No seu livro Por que ler os clássicos, Italo Calvino faz a seguinte indagação: por que um clássico é um clássico? O que significa
ser um clássico? Ora, o clássico é um livro que, com o passar do
tempo, não somente continua válido, como tem a capacidade de
se adaptar às novas circunstâncias. Borges tem um conto chamado
“Pierre Menard” que ilustra muito bem isso. Pierre Menard é um
sujeito que vive no século XX e está reescrevendo Dom Quixote,
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palavra por palavra, sem alterar nada. Ao terminar de reescrever o
livro, temos o Dom Quixote do Pierre Menard e não mais o Dom
Quixote do Cervantes. O que isso significa? O Dom Quixote do
Cervantes teve determinados leitores, que viviam dentro de um
contexto histórico-cultural; passados quatro séculos, as pessoas
não leem mais o mesmo livro. Ou seja, o leitor contemporâneo
vai interpretar diversas coisas que o leitor original não tinha como
perceber. E o que faz da literatura uma grande obra de arte é a sua
capacidade de se modificar e sobreviver com o tempo. Um livro
clássico nunca se esgota.
Escrevendo como leitora
Eu não escrevo para um público específico, mas penso muito
nos leitores. Às vezes, até imagino um leitor ideal, mesmo sabendo
que cada pessoa vai ler de forma diferente. Além disso, hoje em dia,
com a concorrência da televisão, cinema, internet, acho que é preciso ter uma preocupação especial com o leitor, no sentido de que
ele tenha prazer com a leitura. Se ficarmos somente na construção
literária, na parte intelectualizada do processo, muita coisa se perde.
No fundo, escrevo como gostaria de ler. Caso fosse um leitor, eu me
pergunto: será que eu gostaria desse livro? Mas é claro que eu não
me preocupo só comigo. Até porque, se fosse assim, bastava deixar
os textos na gaveta.
Essa atenção com o leitor, no entanto, tem limites. Não passa
pela minha cabeça, por exemplo, escrever uma história de vampiros,
somente pelo fato de muitas pessoas gostarem disso no momento.
Acho um erro forçar uma literatura porque algo está na moda e possa
se tornar um best-seller. Meu compromisso é com a literatura. E estou
disposta a pagar o preço de ter um número de leitores mais reduzido.
Liberdade sob encomenda
É diferente quando eu faço um texto para uma antologia.
Nesse caso, sugere-se apenas um tema. Ninguém me obriga a
escrever de um jeito ou de criar um personagem específico. Há
sempre uma enorme liberdade criativa. Por exemplo, em Essa história está diferente, livro feito de narrativas a partir das canções do
Chico Buarque, eu tive liberdade para escolher a música, Mil perdões,
C A R O L A S A AV E D R A

| 169

e para fazer qualquer coisa inspirada nela. No caso, escrevi uma
espécie de roteiro para cinema, baseado numa discussão de um
casal. É uma história de ciúmes, onde podemos ver sempre a versão dele e a versão dela. Apesar de muitas frases se repetirem nos
relatos, podemos perceber que são visões distintas de um acontecimento. Cada qual coloca a culpa do ciúme no outro; cada um
acha que o outro está equivocado. É um conto que gosto muito,
por mostrar as nuances na nossa percepção da realidade. E, como
se pode perceber, em comparação com a letra da música, eu tive
uma liberdade muito grande. Esse tipo de desafio, quando apenas
se sugere um tema, me atrai bastante.
O prazer como método
Quando eu morava na Alemanha, era muito metódica. Além
do horário de trabalho, tinha uma série de regras obsessivas: minha
mesa tinha que estar arrumada, a porta tinha que estar fechada, o
telefone não podia tocar etc. Quando voltei para o Brasil, as coisas
mudaram. Não podia mais me dar o luxo dessas regras. Minha
vida tinha se tornado um caos: cada dia estava morando num lugar. Era impensável, então, preocupar-me com a situação da mesa
de trabalho. Tive que me adaptar à realidade. Passei a escrever de
qualquer jeito e em qualquer lugar. Essa mudança foi muito boa.
Antes, achava que podia controlar a minha vida. Era uma atitude
bastante germânica: tudo organizado e sob controle. De repente
aconteceram várias coisas e não demorou para eu perceber que já
não controlava quase nada. No começo, fiquei assustada. Depois
acabei relaxando.
Hoje em dia meu método é caótico. Quando dá, escrevo. Mas
trabalho sempre. Até porque é algo que me dá prazer. Há autores
que ficam se chicoteando, dizendo que sofrem muito para escrever.
Não é o meu caso. A vida de um escritor já é tão solitária e complicada, que seria terrível se tivesse que sofrer na hora da escrita. Para
mim, há um fascínio muito grande no momento de se criar um
personagem ou de se desenvolver uma ideia. É algo impossível de
ser associado com a dor. Além disso, escrever é a única coisa que eu
faço todos os dias por vontade própria. É por causa do prazer que
funciona sozinho. Ainda que imerso num caos.
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Diante do outro
Eu acredito que o fato de ter morado no exterior tenha influenciado minha carreira literária ou pelo menos a forma como eu encaro
o ato de escrever. Na literatura ou na arte em geral, é importante
ter um olhar. Muitos fazem oficinas literárias para aprender algumas
técnicas – algo que pode ser interessante –, mas nada supera o olhar
do artista. Há pessoas que conhecem todas as técnicas, mas sempre
lhes falta aquele pequeno detalhe do olhar, certa sensibilidade para
o humano. No caso da literatura ou dos romances, acredito que esse
pormenor artístico passe pela condescendência com seus personagens. É preciso aceitar aquilo com o que não concordamos: cada
personagem tem sua humanidade, e a arte surge quando abdicamos
de julgá-los. Esse olhar eu lapidei quando morei na Alemanha. Foi
muito importante conviver com outra cultura e perceber outra forma
de ver o mundo. O estilo de vida germânico é quase o oposto do
nosso; para o bem e para o mal. Então, eu precisava estar o tempo
todo atenta, num constante exercício de aceitar e de compreender
o outro, o que me fazia questionar os meus próprios valores: quais
aspectos dessa cultura eu vou querer para mim e quais eu vou deixar
de lado? Quais os defeitos que eu não consigo de maneira alguma
mudar na minha conduta? Qual a maneira de me comportar diante de determinada situação? Trata-se de uma experiência muito
forte, no sentido de nos colocar o tempo todo diante do outro.
E, no plano da literatura, a partir desse exercício da alteridade se
constrói a minha relação com os personagens. Afinal, eles são parte
de mim, mas também são personalidades totalmente distintas, que
pensam coisas muito diferentes do que eu penso. É preciso, então,
um exercício de compreensão. Um respeito por aquilo que não é
meu, mas poderia ser.
O lugar das ideias
Eu sou apaixonada por psicanálise. Há bastante tempo faço
análise lacaniana. Acho que a psicanálise me fez pensar a literatura de
outra forma, pelo menos me fez pensar a respeito do fazer literário.
Uma vez a minha analista me perguntou: quando você escreve, a
escrita é feminina ou é masculina? A partir de que lugar você escreve? A minha resposta foi a seguinte: eu acho que a escrita, como
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linguagem, é fálica e masculina, no sentido de que o narrador é aquele
que tem o poder de transmitir sua versão. Esse pensamento, aliás,
está presente no Flores azuis. A personagem se entrega totalmente
ao homem, mas a partir do momento em que ela escreve as cartas,
contando a história deles, ela diz o seguinte: “Talvez as coisas não
tenham acontecido dessa forma, mas como quem escreve sou eu e
quem conta sou eu, a história é minha”. Pensando na psicanálise,
então, ela assume uma posição fálica, uma posição de poder, que é
típica de quem narra os acontecimentos. Por outro lado, acredito
que o processo de criação seja feminino. É o que me parece tão
misterioso na literatura: esse lugar a partir do qual surgem as ideias,
um lugar do nada, um lugar onde se cria e se habita. Foi por meio
da psicanálise, então, que enxerguei esses dois lados da literatura, o
que mostra a influência desse campo nas minhas narrativas. Tanto
é que muitas pessoas dizem que os psicanalistas gostam dos meus
livros. Deve ser pelos questionamentos ali presentes, que muitas
vezes surgem do meu processo de análise.
A incompletude criativa
Eu acho que a minha voz literária surge a partir da falta. Talvez
não seja só o meu caso, mas de todo escritor. Encontramos a nossa
voz – ou o nosso formato – a partir daquilo que nós não temos. Por
exemplo, eu tenho enorme dificuldade para narrar uma história linear, com início, meio e fim. A partir desse obstáculo, então, eu fui
buscar outras formas de narrar, outras maneiras de construir meus
personagens. E foi ao perceber e aceitar aquilo que me faltava que
encontrei um caminho próprio.
A minha relação com a Clarice Lispector também é exemplar
nesse sentido. A Clarice atinge uma espécie de perfeição; ela é uma
ilha inatingível. Eu custei a perceber isso. Mas assim que parei de
procurar aquele ideal, assim que comecei a trabalhar a partir da minha
falta, assim que me dei conta da minha imperfeição, eu comecei a
encontrar as melhores ideias, eu comecei a encontrar a minha voz. E
esse percurso é uma das questões mais interessantes na arte. A falta
nos obriga a seguir nosso próprio caminho. É diferente de quando
trabalhamos a partir da perfeição, de quando imitamos o outro, de
quando tentamos fazer o que o outro já fez. Eu só consegui isso a
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partir do meu livro Toda terça. Ali, abriu-se um novo itinerário, a
partir daquilo que eu não tinha.
Ponto final
Não sei se sou rigorosa comigo. Sou rigorosa com o livro.
Acho que existe uma diferença. Meu nível de exigência é muito
alto quando estou criando a história. É preciso que aquilo funcione;
é preciso que a narrativa transmita tudo que estou querendo dizer.
Mas chega um ponto em que eu entro num processo de corrigir e
de reescrever que pode durar eternamente. Então, surge aquela velha
pergunta: quando o livro está pronto? Acho que é a partir do momento que eu disser o seguinte: acabou, não vai ficar melhor agora,
isso é o máximo que eu podia fazer, se eu continuar reescrevendo,
vou escrever outro livro. Acho que esse é o momento de colocar
um ponto final na história.
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A arte do encontro
Há um relato de um escritor espanhol chamado Ramón Gómez de la Serna que conta a história de dois comboios que vêm em
sentidos opostos e que param numa estação. Num dos comboios está
um homem à janela que olha para uma mulher que está à janela do
outro comboio. Ele diz que o olhar entre o homem e a mulher é
tão forte que, quando os comboios arrancam, eles partem na mesma
direção. Eu acho que essa ideia de um olhar tão forte que consegue
alterar o sentido dos comboios tem muito a ver com os encontros
literários dessa natureza. Mostra que a literatura é capaz de provocar
uma mudança de trajetória. Normalmente, uma pessoa vai num
determinado percurso e outra vai num percurso contrário. O encontro é achar uma espécie de diagonal. Ele jamais irá ocorrer se as
pessoas continuarem no mesmo sentido. Trata-se de uma mudança
de direção provocada por uma aproximação. E, nesse aspecto, além
das pessoas, eu vejo os livros como uma hipótese de um encontro.
O silêncio da leitura
Eu acho que a literatura é uma coisa que faz cada vez mais falta.
Quando abrimos um livro, a ideia é que o conteúdo seja bom, mas
o ato da leitura vai muito além disso. É como se fosse uma máquina
de isolamento, de imobilidade, de silêncio. E a junção dessas três
coisas – quando se está sozinho, quieto, sem falar nada – é algo ao
mesmo tempo encantador e revolucionário, porque vivemos numa
aceleração enorme, numa grande velocidade, sempre de um lado
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para o outro, sempre com pressa, sempre em grupo, sempre a falar.
O livro tem um poder transformador.
Além disso, se repararmos no homem médio das cidades, é
interessante notar que, no meio de um grupo de pessoas, se alguém
de repente se cala, se afasta ou fica parado, aquilo de certa forma
parece algo perigoso. Uma das raras vezes em que se aceita que o
outro esteja em silêncio, sozinho e quieto é no ato da leitura.
O livro como espaço sagrado
Abrir um livro é quase como entrar numa igreja. Não no sentido religioso. Comigo, esse sentimento acontece muito em Lisboa,
pelo fato de as igrejas ficarem no meio da rua. Portanto, no meio
daquela confusão – barulho, pessoas, movimento –, de repente eu
entro numa igreja e, ali, independentemente da nossa fé, somos
obrigados a andar mais devagar, a nos colocar em silêncio. Com o
livro acontece algo muito próximo. Abrir um livro é o mesmo que
entrar num espaço sagrado.
Andando devagar
Outra coisa que me agrada cada vez mais nos livros é a lentidão.
A marca do século XXI é a velocidade. Quando alguém está parado,
as pessoas dizem: Por que estás parado? Quando a pessoa está calada,
perguntam: Por que estás calado? Quando a pessoa está sozinha, perguntam: Por que estás sozinho? Como se estar sozinho, estar calado
e estar imóvel fossem problemas! E realmente o livro tem essa coisa
própria da lentidão. Qualquer que seja o livro, ele está sempre a dizer
para andarmos mais devagar, pra desacelerarmos e, nesse aspecto, eu
acho que é um objeto que vai claramente resistir à velocidade.
100 gramas de lucidez
Eu gosto muito de um texto do escritor Robert Musil onde há
um personagem que começa a pensar se nós somos mais inteligentes
às oito da noite do que às oito da manhã. É um questionamento que
parece infantil, mas é importante, porque as pessoas normalmente
acham que aos 30 anos são mais lúcidas e inteligentes do que aos 20;
quando têm 40 anos, acham que conseguem muito mais coisas do que
quando tinham 30. A pergunta que se coloca é a seguinte: Quando
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uma pessoa fica mais lúcida ou mais inteligente? Esse mesmo questionamento pode ser feito se pensarmos nas crianças: Quando é que
elas crescem? Porque podemos passar 24 horas por dia olhando para
uma criança, mas nunca a veremos crescer. No caso da inteligência
e da lucidez é um pouco semelhante. Todos nós, passados dez anos,
nos achamos mais sensatos, mas somos incapazes de imaginar isso a
cada dia. E, no entanto, os anos são compostos de meses, os meses
são compostos de semanas e as semanas são compostas de dias. Nós
então só podemos ser mais lúcidos passados dez anos, se formos mais
lúcidos dia a dia. Não há milagres.
Nesse aspecto, um bom livro é sem dúvida uma exceção. Após
passarmos uma hora lendo um bom livro – ou vendo um bom filme –,
temos a clara sensação de nos tornarmos mais lúcidos. E nós não podemos desprezar esses 100 gramas de lucidez. De fato, é interessante
pensar na possibilidade de absorvermos 100 gramas a cada livro que
vamos lendo, até completarmos nosso peso ideal em lucidez.
Um hábito que se perdeu – e que de certa forma vai nesse sentido – é o de se fazer o balanço do dia. Para alguns, pode parecer
ridículo, mas para mim é sensato uma pessoa refletir ao fim do dia:
Será que agora estou mais inteligente? Será que tenho uma compreensão melhor das coisas em comparação com hoje de manhã?
O terrível é se formos verdadeiros conosco mesmos e percebermos
que a resposta é negativa. Enfim, se passarmos vários dias com essa
sensação – de que não somos mais lúcidos –, devemos perceber um
sinal para mudarmos de vida. É algo frustrante, que já me ocorreu
algumas vezes, encontrar uma pessoa depois de dez anos e sentir que
ela continua percebendo o mundo da mesma forma.
Não há milagres. Se nós não absorvermos coisas interessantes,
se não lermos bons livros, se não falarmos com pessoas interessantes,
não se adquire lucidez e inteligência. Não é algo como oxigênio,
que absorvemos sem esforço. E, nesse aspecto, apesar de eu gostar
muito de teatro, de cinema e de artes plásticas, não acredito que
haja nenhuma outra arte que implique tanta mudança na vida de
uma pessoa como a literatura. Nada tem a força do livro. No meu
caso, por exemplo, houve um antes e um depois da leitura de Crime
e castigo, do Dostoiévski; houve um antes e um depois da leitura de
Cartas a Lucílio, do filósofo estoico Sêneca.
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A tirania da gramática
A escrita muitas vezes é uma luta com a língua. A língua tem
uma forma quase sempre ditatorial. É como se ela fosse um tirano
nos dizendo como temos que pensar. Pela gramática portuguesa,
uma coisa não pode ser singular e plural ao mesmo tempo, algo que
muitas vezes vai contra nossa maneira de agir. Por exemplo, todos
nós sentimos que nosso corpo é único e ao mesmo tempo temos
várias vontades: às vezes queremos ir para a esquerda, outras vezes
queremos ir para a direita. Portanto, como temos essa sensação de que
nosso corpo é único e vários, deveríamos poder usar o singular e o
plural ao mesmo tempo, deveríamos ser capazes de dizer alguma coisa
como “o meus corpos”. Mas a gramática portuguesa não permite.
Trata-se de uma norma muito forte. A língua tem um poder enorme.
Para mim, muitas vezes, é preciso lutar contra essa tirania.
Aliás, as mulheres sabem muito bem a respeito disso. Se houver mil
mulheres numa sala e apenas um homem, devemos dizer “eles”. Isso
não ocorre por acaso: trata-se de uma violência enorme, relacionada
com toda uma história de poder. E, cada vez mais, eu sinto que escrever é aceitar as regras da língua, mas também combatê-las. Nesse
último caso, parece algo mais difícil, e por isso mesmo é um pouco
do que eu tento fazer.
A mecânica da escrita
No meu processo de escrita trabalho sempre com uma espécie de
matéria bruta. Quando as coisas ocorrem bem, eu sento no computador
e fico quatro horas seguidas a escrever, sem parar, sem voltar para ver
as frases anteriores. Quando começo, escrevo de forma mais lenta,
como se estivesse a aquecer. Depois vou acelerando. A certa altura,
a escrita fica tão rápida, que as letras começam a sair fora do lugar,
com diversos erros de ortografia. Às vezes nem consigo reconstituir
a palavra. E, no final do dia, é fácil perceber que quanto mais rápido
eu escrevo, mais as letras ficam espalhadas de forma estranha.
É uma coisa muito física. Cada vez mais eu acredito que a
escrita não está na cabeça, e sim nos dedos. É um movimento que
gera movimento. Acontece muito de eu começar a escrever e as
primeiras páginas saírem fracas. Mas é esse movimento que me permite chegar à terceira ou à quarta página, onde vai aparecer alguma
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coisa interessante. Pode parecer estranho, mas isso para mim é cada
vez mais claro: quanto mais rápido eu escrevo, melhor o texto fica.
Quando estou lento, pensativo, as coisas não saem tão bem. Quando
não penso em nada, ficando absorvido, surge algo que me agrada.
Naufragando nas palavras
Eu posso ficar quatro horas escrevendo sem levantar a cabeça
e sem perder a concentração. Quando tive minha primeira filha,
escrevia com ela adormecendo no meu colo e era capaz de ficar
abanando os joelhos, sem parar a escrita, para ela adormecer.
Mas foi em Porto de Galinhas que me ocorreu algo impressionante. Eu estava num quarto, sentado numa pequena mesa redonda,
onde mal cabia meu computador. Comecei a escrever, escrever,
escrever... Até que, lá pelas tantas, senti alguma coisa estranha nos
pés. Quando olhei, era uma inundação no quarto, molhando mala,
mochila, roupas etc. A senhora responsável pelo quarto, ao entrar,
ficou perplexa: “Você estava no quarto e não percebeu?”. Acho que
isso ilustra minha relação com a escrita: fico completamente absorvido, podem falar comigo que não ouço nada.
Respeito ao leitor
Após essa primeira escrita, ponho o texto de lado. Pode ser que
fique anos sem olhar. Depois começo o processo de rever, de corrigir,
de cortar etc. Nesse processo, sigo muito a metodologia do Padre
Antônio Vieira, expressa numa carta que ele escreve para um amigo:
“Peço desculpa por essa carta ir tão longa, mas não tive tempo de
fazer mais curta”. É estranho, porque posso chegar a escrever vinte
páginas numa manhã, completamente absorvido, e depois demorar
três semanas para transformar aquelas vinte páginas em quatro. Tenho
que trabalhar muito, então, para fazer algo cada vez menor, para
deixar somente o essencial. Busco sempre tirar aquilo que julgo ser
demasiado explícito ou que não trate bem a inteligência dos leitores.
Observo que, muitas vezes, não se trata apenas de uma falha técnica
dos escritores. Textos muito redundantes podem ser uma falta de
delicadeza em relação ao leitor. É como alguém que diz o seguinte:
“Olha, você é muito estúpido, não absorve nada, então vou ter que te
explicar tudo”. Muito pelo contrário, é preciso entender que o leitor
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tem imaginação, que ele tem capacidade de julgar os personagens e
de chegar a suas próprias conclusões.
A cadeira e a janela
Quando escrevo, sinto um combate entre a cadeira e a janela.
Parece uma luta de boxe. Porque o problema de quem escreve é
a janela. Ao abri-la, vemos o dia lá fora, com as pessoas a passar:
mulheres bonitas, pessoas interessantes. Então, dirigimo-nos para
uma cadeira e ficamos sentados. Uma das maiores dificuldades para
quem escreve é sentar-se. Há uma violência enorme no chamamento
exterior. Uma coisa é sentar-se numa segunda-feira, abrir a janela e
não sair. Outra é repetir esse ritual na terça, na quarta, na quinta...
Precisamos de muita força de vontade para resistir.
Por outro lado, como escrevo de manhã, tenho o resto do
dia livre. Mas se por algum motivo deixo de escrever na parte da
manhã, não sinto uma energia para me dedicar às pessoas ou para
fazer qualquer outra coisa no restante do dia. Portanto, é preciso
defender esse meu tempo. E uma das maiores dificuldades é ter que
defender esse tempo, não em relação aos inimigos, mas em relação
aos amigos, às pessoas que gostam de nós. É para elas que temos
que dizer: Desculpa, não posso. Tenho que escrever. E isso é muito
duro. É a parte mais dolorosa da disciplina.
Fome de escrever
Eu fico irritadíssimo quando não escrevo. Em termos orgânicos,
é algo parecido com alguém que costuma almoçar à uma hora da
tarde e ainda não comeu às quatro. Aquilo me incomoda, mas acho
que faz parte da essência do escritor. Aliás, um dos conselhos que
dou para quem escreve é o seguinte: você só deve escrever quando
tem necessidade orgânica. É o mesmo que ter fome. Quando uma
pessoa está com fome, para ela não é indiferente comer um bife,
andar de bicicleta ou pintar um quadro. Ela só vai se sentir satisfeita
quando matar a fome. Então, se num determinado momento uma
pessoa ficar em dúvida, como, por exemplo, agora eu posso escrever, andar de bicicleta ou pintar, acho que essa pessoa não deveria
escrever. Ou a escrita vem de uma necessidade localizada ou ela vai
ser somente uma espécie de passatempo.
180 |

O F Í C I O D A PA L A V R A

Cavando buracos
O meu pai é engenheiro. Uma das imagens que mais marcou
a minha infância foi vê-lo construindo casas. Lembro-me que ele
tirava fotografia das várias fases da construção. E, com 5 anos, havia
uma coisa que me intrigava: eu não compreendia por que o primeiro
passo da obra era abrir um buraco. Eu olhava para aquilo e não entendia: se era para construir algo para cima, por que era preciso fazer
um buraco no sentido contrário? Depois, a certa altura, via todos
aqueles ferros sendo postos lá no fundo, constituindo as fundações.
Ainda era preciso esperar alguns meses, então, até se chegar ao piso
zero, para finalmente começar a ver a casa subir.
Eu publiquei meu primeiro livro aos 31 anos de idade. Antes
disso, fiquei cavando buracos. Lia e escrevia muito, mas achava que
30 anos era uma idade sensata para publicar, um tempo suficiente para
constituir boas fundações. As fundações são importantes para não nos
abalarmos com as primeiras ventanias. Porque o ato de publicar tem
uma parte perversa. Como o próprio nome diz, trata-se de tornar
público um trabalho e, assim, permitir que as pessoas possam elogiar
muito, criticar muito ou não ligar a mínima. Há muitos casos de
pessoas que escreveram livros excelentes, que foram elogiadas, que
receberam prêmios importantes, mas que depois ficaram ansiosas,
com receio em relação ao segundo livro, temendo não serem capazes
de fazer algo à altura. Há também casos de pessoas que escreveram
um livro, mas, pelo fato de terem sido criticadas, acabam nunca mais
escrevendo. Por fim, há pessoas que escreveram livros para os quais
ninguém deu atenção, motivo pelo qual elas acabam desistindo de
escrever. Acredito que as pessoas só devam publicar um livro levando em conta as seguintes hipóteses: se criticarem, elas continuarão
a escrever; se elogiarem, elas continuarão a escrever; se não derem
a mínima, elas continuarão a escrever. Uma coisa é escrever para
si mesmo. Outra coisa é escrever para publicar. Esta última requer
uma energia completamente diferente.
Tempo de maturação
O Jorge Luis Borges costumava brincar que só há dois tipos
de livros terminados: um é o livro religioso, o outro é o livro que
se termina por cansaço. Eu acho que é isso: a certa altura, cada um
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sente que já não tem mais energia para alterar o essencial, então
acaba concluindo por cansaço.
Mas há sempre pequenas coisas que podem ser alteradas. Às
vezes, mesmo depois de publicado, abro um livro meu e noto que
poderia fazer uma ou outra mudança. Normalmente, são implicâncias
minhas, pequenas coisas que ninguém notaria. Nesse sentido, há uma
lenda sobre o Picasso muito interessante. Conta-se que, após vender
os quadros, ele ligava para os compradores e perguntava se podia
passar em suas casas para jantar. Chegando lá, a certa altura, com os
pincéis escondidos no bolso, pedia licença para ir à casa de banho,
com o intuito de dar um toquezinho final na sua obra. Não sei se a
história é verdadeira, mas, pensando no universo da literatura, ela
ilustra o quanto os livros são intermináveis. Chega uma hora que,
até mesmo para aliviar a nossa mente, é preciso publicá-los.
Na verdade, não tenho pressa alguma em publicar. Meus livros
têm um tempo de maturação. De certa maneira, há sempre dez
anos de diferença entre o que publico e o que escrevo. O livro Uma
viagem à Índia, por exemplo, saiu em Portugal em 2010, sendo que
eu o escrevi em 2003.
Gêneros literários
Normalmente, começo a escrever sem saber o que estou fazendo.
Só mais tarde é que tento perceber. Afinal, os gêneros literários me
parecem limitativos. Nós podemos fazer a seguinte pergunta: Com
o que uma pessoa escreve? Ela não escreve com gêneros literários.
Ela escreve com o alfabeto. Uma pessoa escreve com a, b, c... E,
mesmo com poucas letras, é incrível a quantidade de palavras que
ela pode criar. Então, meu material de trabalho é o alfabeto. Não é
o conto, o romance, o ensaio ou a poesia.
Há vários escritores que não funcionam dessa maneira. Mas
para mim é muito limitativo ter o alfabeto à disposição, com bilhões de possibilidades, e ficar pensando no gênero literário. Agora
eu vou escrever um conto, que é este copo. Agora vou escrever um
romance, que é esta garrafa. Eu tenho a possibilidade de fazer tudo,
mas já começo preso naquela estrutura. Não acho isso bom. Para
mim, a pessoa deve escrever. Ela deve ter a necessidade de escrever.
Depois, olhar para aquilo e indagar: O que é esse texto? Até porque
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as coisas nunca são 100%. Posso dizer que meu livro Uma viagem à
Índia, se calhar, tem 30% de poesia e 50% de ensaio. É isso, todos
os materiais são misturados. Não há nenhum livro que seja 100%
ficção, 100% romance ou 100% ensaio. Isso não existe. Por exemplo,
o que seria uma frase que pensa e o que seria uma frase que conta
uma história? Eu não sei a diferença. A nossa tradição ocidental
separa muito o pensar e o contar uma história. Os orientais não.
Com a filosofia podemos perceber isso de forma clara. A filosofia
ocidental vive de conceitos e de pensamentos, a história fica de fora.
A filosofia oriental, pelo contrário, é muito ensinada por histórias.
Eles contam histórias para transmitir um conceito. Trata-se de uma
lógica diferente. Nela, a história pode pensar.
O aprendiz e o feiticeiro
Há uma fábula que ilustra muito bem essa capacidade que as
histórias têm de nos colocar para pensar, em especial no que se refere
à economia e à tecnologia. Trata-se de “O Aprendiz e o Feiticeiro”. O
feiticeiro ensina para o aprendiz uma palavra que faz mexer as coisas
sozinhas. Caso seja pronunciada, essa palavra pode, por exemplo,
fazer com que a caneta, a mesa ou as paredes se mexam sozinhas. Ao
ensiná-la, porém, o feiticeiro disse: Cuidado, nunca digas essa palavra.
Mas assim que o feiticeiro vai-se embora o aprendiz diz a palavra.
O que acontece? As coisas começam a se mexer. Mas começam a
se mexer cada vez mais rápido. As paredes começam a cair. A casa
começa a cair. E o aprendiz tem que sair correndo. Ali ele percebe
por que ele ainda é um aprendiz e por que o outro é um feiticeiro.
Na verdade, o feiticeiro não havia lhe ensinado uma coisa essencial.
O aprendiz sabia colocar as coisas em movimento, mas não sabia a
palavra que fazia as coisas pararem.
Isso é uma fábula ou uma história, mas para mim é um dos melhores pensamentos que há sobre a economia ou sobre a tecnologia.
Há milhares de pessoas que sabem a palavra para manter a economia
em movimento, mas ninguém sabe a palavra para interrompê-la.
Com a tecnologia é exatamente a mesma coisa, põe-se em movimento, mas ninguém tem a palavra para freá-la.
De forma contrária, podemos pensar no exemplo da criança que
está aprendendo a andar de bicicleta. Uma das primeiras coisas que
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se ensina é como se faz para travar e para sair da bicicleta. Porque
é justamente naquele momento que ela pode se machucar. É dessa
forma que deveríamos pensar quando tratamos de clonagens ou de
especulações financeiras. Enfim, essas pequenas histórias nos fazem
pensar a respeito. Existem aprendizes e existem feiticeiros.
Arqueologia dos sentimentos
O que mais me interessa são as pessoas. Eu adoro andar pelas
cidades para ouvir e observar as pessoas. O que me interessa é o medo,
a agressividade, o desejo, a agitação, a violência, o pudor... Ou seja,
os comportamentos humanos, independente de eles se manifestarem
em Belo Horizonte, Lisboa, Marrakech ou Hong Kong.
Recentemente fiz uma viagem a Berlim junto com alguns
arquitetos portugueses e aconteceu um fato curioso. Berlim é uma
cidade muito rica em termos de arquitetura e, volta e meia, um deles
me perguntava: Então, tu viste aquele edifício? Eu dizia: Não, não
vi. E eu perguntava: Então, tu viste aquela pessoa? Ele respondia:
Não, não vi.
Trata-se de uma caricatura, claro, mas isso ilustra muito bem
os interesses: enquanto os arquitetos olhavam para cima, em busca
de edifícios, eu olhava para os lados, em busca de algum comportamento humano.
Castrando a imaginação
Atualmente há uma obsessão pela imagem. Nesse sentido,
costumo dizer que muitos confundem a leitura com a “veitura”, ou
seja, confundem ler com ver. Há pouco tempo conheci uma pessoa
que estava apresentando uma nova forma de ensinar os meninos
de 6 anos a ler. E qual era essa forma? Era um écran, uma espécie
de jogo, onde apareciam algumas histórias, como a da Cinderela.
Olhando para o guarda-roupa da Cinderela, por exemplo, a criança
podia escolher a cor da saia: havia verde, azul, amarelo etc. Durante
o baile, a criança podia escolher a música da Cinderela: havia desde
celebridades pop como Lady Gaga até nomes mais interessantes,
como Mozart.
As pessoas não percebem que a leitura é algo completamente
diferente. Ela trabalha com a imaginação. Quando se seleciona uma
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determinada saia verde, a criança não pode imaginar outro tipo de
saia. Quando se escolhe uma música para o baile da Cinderela, eliminam-se bilhões de outras músicas que poderiam tocar. A leitura
tem a ver com isso: cada um põe as imagens que quer. É interessante
notar que, quando há adaptações de livros para o cinema ou para
o teatro, as pessoas muitas vezes dizem: “Eu não via a personagem
assim”. A riqueza do livro está diretamente ligada com a imaginação.
Se eu leio a seguinte frase: “Antônio entrou na sala”, esse Antônio,
eu posso imaginá-lo de milhares de formas. E é essa capacidade de
imaginação do leitor que é fascinante na literatura.
Eu acho que somente lemos verdadeiramente aos 6 anos. Porque
depois a leitura é muito influenciada pelas imagens. Uma criança
que está aprendendo a ler, além de ter que acompanhar cada uma das
letras, tem que projetar na sua mente a imagem. A palavra casa, por
exemplo, deve ser lida pausadamente, C-A-S-A, como se houvesse
um percurso em cada letra, e, à medida que a criança vai pulando
de uma letra para outra, ela vai constituindo a imagem de uma casa,
sem que sua mente esteja influenciada, por completo, pelas diversas
casas que podemos ver nas ruas.
É por isso que critico esses novos métodos de ensino para leitura.
Nós temos a ilusão de que dar mais coisas é dar. Mas às vezes dar
mais coisas é roubar. Se eu dou todos os detalhes de como é uma
sala, estou a roubar a hipótese de a pessoa imaginá-la. E é justamente
esse processo de criação mental que me agrada em termos de escrita.
Hieróglifos virtuais
Acho que as pessoas não têm consciência de que escrever na
internet é escrever na pedra do século XXI. Antigamente, escrevia-se na pedra, com material de escultura. E o que era escrever na
pedra? Os dez mandamentos de Moisés, por exemplo, foram escritos
na pedra. Significava escrever numa superfície de forma que aquilo
nunca iria ser apagado. Normalmente, só se escrevia na pedra as coisas
importantes: mandamentos, leis, frases do Aristóteles etc. Hoje, a
internet é uma pedra, no sentido de que não se pode apagar. Mas
existe uma diferença: estamos a escrever numa superfície tecnológica
que, assim como a pedra, nunca mais vai se apagar, mas podemos
escrever desde as coisas mais importantes até as coisas mais banais. Há
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uma artista plástica contemporânea que, ao escrever nas montanhas
do Grand Canyon, de certa forma dialoga com essa ideia. Ela passa
meses com vários operários e escreve, à picareta, coisas triviais nas
montanhas. Por exemplo: Não te esqueças de comprar pizza hoje.
Ou: Busque o teu filho ao colégio. Podemos perceber, então, um
paradoxo entre uma superfície nobre e aquilo que se grava nela. A
internet se tornou essa pedra do século XXI.
É preciso reparar
Outra característica da internet é a fragmentação. A diferença
com relação aos livros é que os livros têm um único centro. Na
internet, é como se estivéssemos a atirar para vários lados.
Nesse sentido, é interessante pensarmos na palavra concentração. A origem das palavras sempre nos conta histórias curiosas.
Concentração vem do centro. E o que é isso? O centro é algo
geometricamente definido. Há uma circunferência e só há um
centro. Quando uma pessoa diz, estou concentrada, ela não pode
estar centrada ao mesmo tempo num copo e numa garrafa. Estar
concentrado é ter um único centro. E o problema da internet, em
comparação com os livros, é que ela possui milhares de centros.
Outra palavra interessante, para falar do mesmo assunto, é
reparar. Gosto muito dessa palavra. Reparar é re-parar, ou seja,
eu paro e continuo parado diante da mesma coisa. O que significa, por exemplo, reparar num quadro? Às vezes vejo grupos de
adolescentes percorrendo os museus numa velocidade alucinante,
aquilo não pode ser definido como reparar. Reparar é parar diante
de um quadro e permanecer um tempo a olhar para ele. Às vezes
acho que estamos perdendo essa noção. Nos séculos XIV, XV, havia
pintores que percorriam a Europa inteira para observar quadros de
artistas como Leonardo da Vinci. Chegavam numa determinada
cidade e ficavam lá, às vezes semanas, a reparar todos os dias determinada obra de arte.
Além disso, a palavra reparar tem um duplo sentido: é dar
atenção a uma coisa, mas é também consertar algo, como consertar
um automóvel. E, para mim, é cada vez mais claro que a única
forma de reparar as coisas que estão avariadas é reparar nelas, é
dar atenção. Se o motor não funciona, para repará-lo é preciso dar
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atenção. A única maneira de repararmos uma relação amorosa é
darmos mais atenção a ela.
Enfim, a internet é o contrário de reparar. Ela é acelerar,
acelerar, acelerar... E, se não repararmos isso, acho que corremos
sérios riscos.
A ignorância criativa
Acho que nós não deveríamos saber tudo sobre alguma coisa.
Muitas vezes, aquilo que não percebemos é que nos faz movimentar.
Nas salas de aula, por exemplo, acho um erro o hábito dos professores
ao perguntarem ao término das aulas: E aí, compreenderam tudo? Se
compreenderam, podem sair. Acho isso absurdo. Os alunos só deveriam
sair da sala na hipótese contrária: E aí, compreenderam tudo? Caso
sim, vamos continuar até vocês não compreenderem alguma coisa.
Não é provocação. O fato de não entender é o que chamamos
de curiosidade. Alguém que sabe tudo não pode ser curioso. O que
eu acho fundamental no ensino não é ensinar as regras da língua
ou ensinar o significado de um livro. O fundamental é que o aluno
saia com vontade de ler, que ele saia curioso com relação a alguma
coisa. Muitas vezes, é um erro querer explicar demais.
No meu caso, tento não saber demasiadas regras, até porque as
regras da língua são as regras do pensamento. Parece uma voz exterior,
uma espécie de poder, dizendo como nós devemos escrever. O Roland
Barthes tem uma expressão que eu acho muito bonita: a literatura é
utopia da língua. Ou seja, a literatura quer alcançar uma língua que
ainda não existe. E, para isso, ela tem que combater os limites.
Onde começa a literatura
É impossível separar a literatura de outras formas de arte, estão
todas interligadas. Por exemplo: o invento da fotografia alterou por
completo a literatura. Nos livros e textos dos séculos XVII e XVIII
há descrições, às vezes minuciosas, de espaços, edificações, palácios...
Qual o sentido, hoje, em se dedicar dez páginas a descrever um edifício se podemos mostrar uma foto e dizer: é esse edifício! Aliás, acho
precisamente que a literatura começa onde acabam as outras artes.
Por que eu vou escrever sobre algo que a fotografia pode mostrar
de uma forma melhor? A literatura começa a partir daí.
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Entre duas pedras
Na minha infância eu joguei futebol. Lia bastante também, mas
essa parte corporal foi muito importante. Gostava da disputa, das
pancadas, do contato. Esse meu lado material se reflete inclusive na
linguagem: uso muito palavras como garrafa, mesa, copo etc. São
coisas materiais ou, para utilizar uma expressão que me agrada muito, palavras que podem ser desenhadas. A palavra efetivamente, por
exemplo, não se pode desenhar. Não é uma palavra substancial. Não
é uma palavra que tem corpo. Pedra, pelo contrário, é uma palavra
concreta, uma palavra que eu respeito muito. Para mim, trata-se
de uma palavra ou de uma linguagem quase bíblica, no sentido de
que essa palavra irá resistir ao tempo, ela jamais irá desaparecer. As
pessoas, hoje, falam muito de moda: há coisas que estão na moda,
outras fora de moda. Daqui a 100 mil anos, alguém tem dúvida de
que a palavra pedra vai continuar na moda? É diferente de iPad ou
de iPhone. Eu gosto de palavras com essa natureza, palavras que têm
força interna própria. Acho que essa materialidade está ligada com a
minha infância. Joguei muito futebol entre duas pedras.
Contraditório
Acho que sempre devemos ler uma coisa e seu oposto. Depois
fazemos nosso percurso. Em termos religiosos, por exemplo, acho
que devemos ler A imitação de Cristo, livro extraordinário do Tomás
de Kempis que projeta Cristo como referência para nossas vidas; mas
também devemos ler O Anticristo, livro em que Nietzsche faz diversas
acusações contra a igreja, como, por exemplo, ter inventado Cristo para
seduzir as mulheres. Mesmo para um cristão, ler somente A imitação
de Cristo é algo mais pobre, porque ler os argumentos contrários a
nossas ideias fortalece nossos próprios argumentos. Do mesmo modo,
devemos debater com pessoas que pensam de forma diferente. Imaginem a monotonia que seria conversar com alguém que concordasse
com todos os seus argumentos? O contraditório é que nos faz pensar.
São os argumentos fascistas que nos permitem combater o fascismo.
Fome e espiritualidade
No livro Uma viagem à Índia, tratei de algo que percebo no
mundo ocidental. Temos a ideia de que o Oriente é o mundo do
188 |

O F Í C I O D A PA L A V R A

espírito e que nós, desse lado, vivemos no mundo da matéria. Pelo
menos na Europa, as pessoas pensam um pouco dessa forma. O livro narra a história de uma pessoa que sai de Lisboa para encontrar
um mestre indiano que ensina coisas sobre o espírito. Chegando
lá, porém, essa pessoa se dá conta de que o mestre indiano rouba,
maltrata e é mais materialista do que ela própria. Nesse sentido, é
engraçado pensar que nós continuamos com esse movimento de ir
para o Oriente à procura do espírito, e países orientais como China
e Índia, por exemplo, partem para o Ocidente à procura da matéria.
Outra coisa que me chama a atenção é o fato de grande parte
daquilo que nós chamamos espiritualidade ser gerado por uma coisa
material muito concreta que é a fome. Em grande parte dos países, os
pais matriculam as crianças em escolas religiosas, transformando-as
mais tarde em crentes convictos, simplesmente pelo fato de não terem
condições de alimentá-las e de ali ser o único local onde elas podem
comer de graça. É por isso que cada vez mais eu respeito as pessoas
que têm a parte material satisfeita e que são religiosas. Trata-se de
uma decisão, é algo completamente diferente.
Ainda sobre a religião, uma coisa que acho interessante é a
força da linguagem. Quando leio Clarice Lispector, sei que o que
me toca é a qualidade literária do texto. No caso das palavras religiosas, o que me emociona é algo totalmente diferente. Lembro-me
de uma vez que estava num batizado e o padre disse: Mudar com
o Cristo. Aquilo me comoveu. É difícil dizer por quê. Não se trata
de uma frase bem construída, como nos textos da Clarice. Mas há
algo nessa linguagem religiosa que desperta a minha admiração.
No caso do Pai Nosso é a mesma coisa. Essa oração tem uma força
incrível. Vivemos numa era tecnológica, cheia de transformações,
mas as pessoas continuam rezando da mesma forma. Há um poder
de resistência enorme naquelas palavras. Não pelo valor literário.
Trata-se de outra coisa. E, por causa disso, sou fascinado pela religião,
mesmo não sendo um crente praticante.
O fato de não ser convertido, porém, não faz de mim uma pessoa
mais lúcida ou mais inteligente. Quando estou com um crente, sinto
que tenho algo a menos do que ele. Sou contra qualquer discurso
que reivindique uma superioridade por não acreditar nas crenças.
Às vezes gostaria de crer, mas não acredito naquilo que não vejo.
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E uma coisa é clara: nós não podemos aprender a ser crente. Não
podemos somente frequentar dois semestres de aula e nos converter.
É preciso algo mais. Não se trata de uma técnica, como a carpintaria,
que se aprenda com a prática. E isso nos coloca diante de algumas
questões: Por que uns são crentes e outros não? Como é que surge
esse sentimento religioso? Para mim, são perguntas fascinantes, mas
que continuam sem solução.
Arte e desconforto
O que é arte e o que não é arte? Na arte clássica, em um quadro
de Leonardo Da Vinci ou de Caravaggio, o conceito de beleza está
muito bem colocado. Na arte moderna, na arte contemporânea, o
belo é um conceito contestado, muito atacado. Para os antigos gregos,
seria inconcebível não associar a arte à beleza. O contemporâneo
não faz essa associação – a arte pode ser bela, pode ser feia, pode ser
suja. Eu acho que são duas coisas completamente diferentes. Eu fico
fascinado diante do belo, quer seja uma pessoa, quer seja um quadro
clássico, a beleza tem essa capacidade de imobilizar as pessoas. Com
a arte contemporânea não é bem assim. Ela provoca, instiga, faz
pensar, sugere problemas. Um quadro clássico ou um livro clássico
são belos em si, eles não criam problemas. Mozart é extraordinariamente bonito, mas não põe problemas. O que eu acho é que não
devemos dizer que só é boa a arte que é bonita, ou só é boa a arte
que põe problemas. A arte contemporânea provoca algumas ironias:
o extintor de incêndio na galeria de arte pertence à exposição ou
está fora da exposição? O que marca a arte contemporânea é que
tudo pode estar dentro da obra. Enquanto a obra clássica, não. Nela,
claramente se distingue que o belo faz parte da obra e o que não é
belo está fora da obra.
A beleza, a simetria, o equilíbrio, são valores que nós normalmente colocamos como positivos, mas, num certo ponto de vista,
podem paralisar. Uma mesa que tenha uma perna menor que as
outras fica irregular, não simétrica. Para corrigir esse desequilíbrio,
é preciso fazer um movimento, como dobrar um pedaço de papel
e o colocar sob a perna menor da mesa, para ficar tudo certinho.
Se todas as mesas do mundo estivessem certinhas, nunca existiria o
movimento de dobrar um papel para endireitar as pernas. Alguma
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coisa se perde quando se deixa de fazer um movimento. Em termos
de literatura, eu gosto muito de A montanha mágica; acho que é um
livro que todos devíamos ler, um livro muito importante e que está
totalmente acabado. Esse livro não me faz escrever. Normalmente,
os livros que me fazem escrever são as obras desequilibradas, são
as coisas que não entendo. A mesma coisa eu sinto na filosofia. O
Michel Foucault, eu leio e percebo tudo, não há nenhuma frase que
não entenda. Já na obra do Deleuze há uma quantidade de frases que
não entendo. Mas não há comparação no impacto da obra deles sobre
a minha escrita. O Deleuze já me fez escrever muito mais, porque
há coisas que não entendo e isso me faz movimentar, como se fosse
uma resposta, uma tentativa de querer compreender.
A arte contemporânea tem essa parte interessante, ela nos coloca problemas, nos tira do lugar contemplativo. Lembremo-nos de
Umberto Eco, que fez a história da beleza e a história da feiura. É
muito impressionante a nossa reação diante das duas obras. Na história
do belo, nós dizemos assim: é bonita, é bonita, é bonita, é bonita. Já
na história do feio, nós abrimos o livro e nos surpreendemos – epa,
o que isto quer dizer? É incrível, queremos contemplar a história
da beleza, mas a história da feiura nos cativa completamente. E nos
tira da zona de acomodação.
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