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 A Arcádia, enquanto topos literário, é um lugar idílico, uma espécie de paraíso 
terrestre, abordado por diversos poetas ao longo dos séculos. No IEL, o nome a refere-
se também a um espaço coletivo do instituto, com mesas, árvores, conversas e trocas. 
Desse modo, Arcádia significa literatura, mas representa também, em certo sentido, 
a identidade do instituto para os alunos: é ponto de referência e de encontro, lugar de 
reuniões e de debates, de contemplação e de criação. E é dessa brincadeira com as duas 
possibilidades de sentido e da importância da Arcádia  para os estudantes do IEL que 
veio o nome da nossa revista.
 A Arcádia: Revista de Literatura e Crítica Literária foi criada no  final de 2013, 
em uma iniciativa conjunta da Coordenação e dos alunos do curso de Estudos Literários 
da Unicamp. Seu objetivo é colocar os alunos da graduação em contato com as questões, 
de cunho teórico e prático, que fazem parte do universo editorial, em particular 
o acadêmico. Os alunos que participam da Arcádia passam por todo o processo de 
publicação da revista, desde o recebimento e seleção dos materiais até a definição do 
layout final. Nesse sentido, a proposta da Arcádia é a de ser uma revista-laboratório, 
editada pelos estudantes de graduação do Departamento de Teoria Literária e aberta 
à contribuição de autores, universitários ou não. 
 Por se tratar de uma revista com caráter de experimento, optou-se por um 
modelo que, de um lado, incluísse o maior número de participantes  possível e, de 
outro, permitisse que cada comissão editorial dos alunos pudesse fazer suas próprias 
escolhas, decidindo quais tipos de textos seriam aceitos para publicação, qual seria o 
formato final da revista etc.
 A ideia de revista-laboratório também faz com que não haja membros fixos em 
sua equipe. A cada ano, novos alunos entram para a comissão editorial da Arcádia e 
trabalham para sua publicação. A renovação anual dos membros da revista permite 
que novos estudantes possam participar desse projeto, ao mesmo tempo que reforça a 
importância do engajamento da comunidade, em especial a do IEL, para a continuidade 
da Arcádia.
 Neste terceiro número, a Arcádia apresenta algumas modificações importantes. 
A revista contou com a coordenação da professora  Daniela Birman, e foi integralmente 
produzida no âmbito de duas disciplinas oferecidas pelo Departamento de Teoria 
Literária, ministradas pela professora. Por esse motivo, a comissão editorial foi ampliada, 
de modo a contemplar todos os alunos matriculados. Além disso, a revista contou 
com a participação de alunos dos cursos de Estudos Literários, Letras e Midialogia, 
diversificando sua equipe e abrindo a outros cursos sua proposta de experimentação. 
A Arcádia também publica, junto do terceiro número, seu primeiro dossiê, Palavra 
Marginal, também coordenado pela professora Daniela e produzido concomitantemente 

Editorial
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a esta edição.
 É com imensa alegria que lançamos esse novo volume da revista, com produções 
criativas e estudos críticos em meio a textos, imagens e um novo universo de recursos 
que ressignificam o conceito de literatura. Esperamos que os leitores apreciem o 
resultado desse trabalho tão instigante e satisfatório.

Ana Maria Côrtes
Cláudia Tavares Alves



Contos
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 — O agente vetor — ela disse — é o mosquito Aedes aegypti.
 A fala da professora ecoava desacompanhada e era captada por todas as  canetas. 
A vermelha escrevia o título; a azul, as informações importantes; o resto ficava com a 
preta. Todos os copistas vestiam uniforme. Escreviam e escreviam sem parar. Por fora, 
estampada, a gente lia a fórmula do sucesso e os tantos aprovados em medicina. Por 
dentro, o sobrenome era disciplina. Prazer, aqui o seu filho vai ter futuro.
 — O futuro do pretérito se usa para indicar hipótese, incerteza ou irrealidade — 
agora era a outra que explicava.
 Se fosse sábado, estaria estudando em casa. Como era sexta, o garoto estava na 
escola. Ele sabia que às 7:45 tinha gramática. Tinha, além do mais, oito disciplinas 
até o fim do dia, então ainda era cedo. Mais informação, mais anotação. Ele também 
sabia que isso era importante — importantíssimo; no superlativo, claro. Afinal, caiu 
ano passado naquele vestibular, um dos mais concorridos do país.
 Caía uma chuva controlada lá fora. Mais pra fora, muito mais pra fora, tudo 
continuava ordenado como sempre: Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, 
Urano e Netuno. Plutão ele não contava mais. “Minha vó tem muitas joias, mas só usa 
no…” — termina aí. Coitada da vovó, perdeu o pescoço. Ordenado: também era assim o 
pensamento do garoto. Para tudo tinha respostas prontas, exatas. Era com exatas que 
tinha mais afinidade. Ora, tinha seis aulas de matemática e seis de física toda semana. 
Seis vezes seis, trinta e seis: 1936, ano de assinatura do Pacto Anti-Komintern. Não 
gostava de história, mas tinha que decorar o que o professor falava. Isso era importante, 
também caiu ano passado.
 No pátio havia três monitores. Era preciso vigiar a movimentação. Vigiar e punir, 
isso era Foucault. O garoto lembrava do nome Foucault, mas não sabia muito sobre 
ele. Só tinha uma aula de filosofia por semana. É, assim mesmo era melhor, nunca caiu 
filosofia no mais concorrido do país — ou seja, Foucault não era importante.
 Daqui uma semana seria o dia mais importante. Para isso, o garoto se preparou 
o ano inteiro: prédio 2401, sala 6, carteira 21. Se fosse aprovado, teria um futuro 
garantido. Era isso que a propaganda prometera, não é verdade?
 Os monitores continuavam observando o movimento. O garoto sabia que o futuro 
seria ótimo...

Angelo Gabriel Uehara Ardonde

Aécio Egípcio

Angelo Gabriel Uehara Ardonde, 20 anos. Graduando em Letras pela Universidade 
Estadual de Campinas, aspirante a escritor e a uma bolsa (se Deus quiser; e mesmo se 

Ele não quiser) para pesquisa na área de teoria literária. 
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Jonathan Fenile de Castro

Arremedo Fatal

 “Acorda, Tom.”
 
 ...
 
 “Acorda!”
 
 Levantei assustado com uma voz me chamando. Olhei ao redor do quarto, mas 
não havia ninguém ali. Fui, então, até o banheiro lavar o rosto. Quando me vi no espelho, 
encontrei atrás de mim um homem vestido de coelho, sua boca estava lambuzada de mel 
e o forte cheiro adocicado tomava conta do ambiente me fazendo quase vomitar.
 Voltei para o quarto sem dar muita atenção aos meus sentidos. Provavelmente, 
eram os cogumelos ingeridos com minha editora na noite anterior terminando de fazer 
efeito. Ao sentar-me na cama, o coelho aparece à frente da janela virado para mim. 
Percebo, agora, uma placa com o nome “Jerry” pendurada em seu pescoço. O cheiro de 
mel se espalha e míngua, levando com ele o meu enjôo.
 
 “Então o seu nome é Jerry?”
 
 Jerry balançou a cabeça lentamente de cima para baixo por algumas vezes sem 
dizer uma palavra. Toda aquela estranheza me fez ter certeza de estar alucinando, mas 
não demoraria para eu me dar conta do meu engano.
Naquela manhã, eu me encontraria com Andressa, minha editora. Há muito tempo que
estava travado sem conseguir lhe apresentar algo original; os cogumelos foram uma 
tentativa desesperada e divertida de me colocar no caminho de uma boa história. 
Marcamos, então, de nos encontrar para discutir os resultados da experiência. 
Infelizmente, não teria boas notícias a lhe dar.

 “E aí, Tom, como passou a noite?”
 
 “Dêssa, eu não vou te enrolar, os cogumelos não funcionaram. A única coisa que 
fizeram foi colocar um homem vestido de coelho que tá me perseguindo desde que acordei.”
 
 “Mas o quê?! HAHAHA! E ele tá aqui agora?” “Sim. E o pior é que tem o rosto 
cheio de mel e esse cheiro doce tá me deixando enjoado.”
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 “Tom, mas é exatamente disso que você tava precisando. Usa esse cara, ele é a sua 
cabeça trabalhando tudo o que não trabalhou nos últimos 10 meses.
Conversa com ele. Com certeza você tira alguma ideia disso.”

 “Se pelo menos ele falasse comigo... Até agora não abriu a boca uma única vez. Só 
sei que se chama Jerry porque tem uma placa com o nome no pescoço.”
 
 “Genial, Tom! Vai pra casa e se concentra nele, vê o que você consegue e amanhã 
a gente conversa de novo.”
 
 Caminhando de volta para casa com Jerry em silêncio ao meu lado, penso nos 
conselhos de Andressa e no que poderia tirar desta situação. Ao passarmos por um 
bosque, ele tira do bolso um relógio, vê as horas e sai correndo em direção a uns arbustos. 
Observando por alguns segundos minha única chance de inspiração desaparecer na 
minha frente, corro em disparada atrás do coelho. Quando estou quase chegando ao 
arbusto, tropeço na raiz de uma árvore e caio num
buraco escondido sob a folhagem.
 Acordo do tombo algum tempo depois com um estranho felino me lambendo o 
rosto. Sua cabeça parecia suspensa no ar, não havia um corpo que a sustentasse.

 “Mas que @#$!@ é essa?!”
 
 Esses cogumelos deviam ser dos bons, não é possível! Olho de novo, o gato está 
inteiro e me observa com aquele olhar de desprezo típico de sua espécie. No entanto, 
algo nele ainda me incomoda. Ele parece estar sorrindo.
 
 “Pareces-me um tanto … perdido.”
 
 Ótimo. Agora o gato fala. Não sei se respondo. Quão tolo eu pareceria? Decido 
responder, afinal, não haveria ninguém ali para rir de mim.
 
 “Eu estava atrás de um coelho, o Jerry, quando caí nesse buraco.”

 “HAHAHAHAHAHAHA!!!!!”

Mal termino de falar, uma televisão ao meu lado se liga e uma plateia aparece
gargalhando e apontando para minha direção.

 “Não lhes dê bola. Dali só saem tolices. Quanto ao teu amigo, Jerry, eu o vi passar 
Mas se pretendes sair daqui, talvez não devas lhe dar importância também.”
 
 “Como assim? Eu não entendo nada do que você diz!”
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 “Pois sejas bem vindo à Terra de Todas as Maravilhas e Infortúnios! Aqui 
encontrarás todas as histórias já contadas. Todas! Sem exceção! Para sair desta Terra, 
terás de deixar aqui uma nova história, uma que jamais fora contada, mas, atenção: tu 
tens apenas 24 horas para cumprires tua tarefa, ou então a rainha te fará suicidar-te. 
Neste caso, como disse, não perderia muito tempo com teu amigo.”

 Que maravilha, ou melhor, um enorme infortúnio! No meio de um bloqueio 
criativo que já se arrastava havia quase um ano, precisava, então, de uma história para 
continuar vivo. Devo vos confessar o meu fracasso (perdão pelo spoiler). Como vêem, 
mesmo depois de morto não sou lá tão criativo, afinal, um cadáver escrevendo de sua 
vida não é lá exatamente uma novidade (né não, Brás?).
 A tal Terra de Todas as Maravilhas e Infortúnios era um lugar bastante excêntrico
e superpovoado. Apesar de todos os cenários das histórias também estarem ali, os
personagens se concentravam próximos da rainha, onde podiam conhecer em primeira 
mão os novos habitantes trazidos por coitados como eu.
 No fundo do buraco onde caí, encontrei 5 portas, cada uma delas possuía inscrito 
em si um dos 5 sentidos: visão, olfato, audição, tato e paladar. Passei pela porta da 
visão e me surpreendi ao encontrar um grupo de cegos guiado por uma moça que 
secretamente podia enxergar e me fazia sinais pedindo para guardar seu segredo.

 “Tudo branco! Tá tudo branco, meu Deus!”, dizia um dos cego.
 
 “Essa luz! Eu não aguento mais essa claridade!”, respondia outro.

 Segui em frente desconcertado com a paisagem do local. Tudo era de uma
psicodelia inacreditável. As cores e formas do cenário saltavam aos olhos causando uma 
tonalidade de azul cuja visão fazia com que me sentisse massageado por centenas de 
mãos ao mesmo tempo. Parei em frente àquela cor e trocamos algumas palavras.

 “Isso é incrível! Essas cores, essas sensações, chego até a me esquecer de que em 
menos de um dia estarei morto se não encontrar alguns novos companheiros para ti.”
 
 “Busca o que perseguia e encontrará o teu caminho.”
 
 “O quê? Como assim? Será que ninguém aqui consegue falar de um jeito que eu 
entenda?”
 “Jerry, o coelho.”
 
 “Esse daí nem abrir a boca abr… Péra aí. Você tá me dizendo para voltar a  procurá-
lo?”
 
 “Foi o que disse”
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 E desapareceu dali refratando-se para outros cantos. Resolvi seguir suas palavras. 
Apesar de ir contra a recomendação do gato, alguma coisa me dizia que aquele tom de 
azul era muito inteligente. Mas como eu poderia encontrar o Jerry?
 Uma nova porta apareceu à minha frente. Nesta, não havia nada escrito, ainda 
assim, segui adiante. Atrás da porta, encontrei uma floresta com um caminho de terra 
razoavelmente largo. Notei um vulto branco que surgia ora à minha esquerda, ora à 
minha direita. De certo, seria um fantasma... Não era.
  
 “Jon! Jon!”
 
 Uma moça de cabelo vermelho passou rapidamente correndo atrás do vulto, que 
era, na realidade, um lobo. Esta história, parece-me, não era bem assim. De alguma 
forma, entretanto, ela estava ali.
 Resolvi me sentar no chão e tentar alguma coisa no caderninho que sempre levava 
no bolso. Escrevi um pequeno parágrafo contando como, numa antiga
cidade, abateu-se uma chuva que não cessou em anos. Eis que uma torrente de água 
começa a cair. “Estou livre!”, pensei. Mas nada acontecia. Eu ainda estava ali..
Depois de algum tempo, o gato retornou. Ou melhor, sua boca surgiu flutuando no ar.
 
 “Que péssima história resolveste contar. Além de molhada, é um plágio. Deves
saber, todavia, que tudo que escreveres te surgirá à frente. Seja conto velho, seja original
narrativa.”
 
 “E como vou saber se consegui cumprir minha tarefa?”
 
 “Apenas saberás.”
 
 E foi embora, ligeiro, fugindo da água que não parava de cair.
 Apressei-me a escrever uma história com um céu aberto, e tratei de colocar ali o 
maldito coelho. Pelo menos assim conseguiria encontrá-lo sem muito esforço. Tão logo 
levantei o lápis do papel, o cheiro de mel começou a entrar pelas narinas e lá estava ele. 
Dessa vez, Jerry trazia consigo uma abóbora.
 Calado como sempre, o coelho passou por mim e seguiu andando. Pus-me a persegui-
lo antes que o perdesse de vista. Caminhamos durante meia hora e eu continuava sem 
nada para contar. O tom de azul foi o segundo a me recomendar para que me atentasse 
ao Jerry para resolver meus problemas. Ele, no entanto, ainda não falara uma única 
palavra comigo desde quando me acordara. De fato, parecia agora me ignorar. Resolvi 
tentar uma conversa mais uma vez. “Hey, Jerry. Dá pra me dar uma mão aqui?”
 Ele parou, virou-se para mim e ficou me encarando. O mel escorria de sua boca 
lambuzando a abóbora em seus braços. Ficamos ali nos olhando por alguns minutos. 
Ele sempre calado. Entretanto, muito se pode dizer através de um olhar, e foi naqueles 
minutos que tivemos nosso primeiro e único diálogo. Naquele instante, eu entendi que 
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não conseguiria sair vivo dali, e que o coelho estava me levando para a rainha. Não falamos 
mais nada durante o caminho. Não nos olhamos também.
 Conforme nos aproximávamos de nosso destino, a estrada ia ficando mais cheia. 
Eram animais, monstros, gente de tudo quanto é canto e tempo. As paisagens também 
eram das mais diversas.
 Eu olhava para aquela multitude de personagens e cenários, olhava para meu
caderninho, e logo percebi a inutilidade de tentar escrever algo que já não estivesse
naquele mundo. Esta súbita compreensão da realidade trouxe-me um triste alívio. 
Como eu criaria algo novo com tudo aquilo ali? Não poderia fazer mais do que pegar 
um pedacinho daqui juntá-lo a  outro pedacinho dali, esticar um pouquinho, pintar na 
cor apropriada, e pronto: uma história com cara de nova, mas que não passava de um 
arranjo de outras já contadas.
 Enfim, chegamos à morada da rainha. Cartas de baralho e peças de xadrez 
enfileiravam-se ao seu lado formando um corredor. Um aglomerado de personagens 
apertava-se para nos ver passar.
 
 “Ora, ora... Quem é que vem visitar a Terra de Todas as Maravilhas e Infortúnios?”
 
 A rainha se dirigia a mim sem a menor cortesia. No colo dela, encontrava-se o 
estranho gato sorridente, que dessa vez estava inteiro e ronronava às passadas de mão 
de Sua Majestade.
             
 “Meu nome é Tom.”

 “Nada mais apropriado. Pois bem, vejo que ainda não cumpriu a tarefa que meu 
querido gato te passou. Devo te avisar que restam apenas 30 minutos para o término do 
prazo.”
 
 “E como poderia? Já está tudo aqui. Não há como contar uma história sem usar 
um personagem e cenário sequer da sua Terra.”
 
 “Mas que ousadia! Está me acusando de pilantragem? Ou a se fazer de tolo? É claro 
que é possível contar novas histórias. Veja só: era uma vez uma garotinha que implica 
em seguir um coelho metido a se atrasar, e topa com uma linda rainha que lhe sentencia 
a perder a cabeça.”

 Nisso, um coelho apressado passa com uma garota de vestido azul atrás de si. A 
rainha a vê e manda lhe cortarem a cabeça, para o desespero da garotinha.
 
 “Fique tranquila,” eu lhe disse, “é só um sonho, você não vai morrer”, e, voltando 
à rainha, “Essa história é velha. Já foi contada.”
 
 “Mas que ousadia!! Cortem-lhe a cabeça já!!!”
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  “Tá vendo? Você não consegue não se repetir. Eu duvido que seja capaz de contar 
uma história sem usar nada do que já está aqui.”

 Por alguns minutos, a rainha ficou pensando. Conforme passava o tempo, seu 
rosto ia enrubescendo de raiva. Até finalmente desistir.
 
 “Mas que ousadia!!! Cor..”
 
 Então o gato resolve interrompê-la.
 
 “Perdoe-me, querida rainha. Permita-me trocar algumas palavras com o pobre 
coitado.”
 
 “Humpf. Tudo bem, lindinho. Mas seja breve, essa cabeça já demorou a separar-
se do tronco.”
 
 “És de fato muito esperto, Tom. Realmente, há uns bons anos já não vemos nossa 
população aumentar nem nosso país expandir-se. Alguns somem aqui para aparecer 
depois com um outro nome, mas ninguém efetivamente novo surge, muito menos novas 
terras. Entretanto, tua esperteza não te priva do trágico destino que te aguarda.”
 
 “Nesse caso, não há o que eu possa fazer. Mas devo te garantir que o que fazem é 
uma injustiça! Não há absolutamente qualquer meio de escapar do imposto suicídio.”
 
 “Que ousad…”
 
 “Vossa Majestade, perdoas-me novamente, mas nosso visitante fala com a razão. 
Devo pedir-te que lhe forneça justa oportunidade de escapar de nossa Terra.”
 
 A rainha pensou por alguns instantes antes de dar sua resposta.

 “Se assim pensas, meu querido, que assim seja. A sentença para o descumprimento 
da tarefa é o suicídio e disso não haverá escapatória. No entanto, se este for executado 
de maneira original, a morte o levará de volta ao buraco por onde viera.”
 
 “Mas como poderia confiar em tão infortuna tarefa? Mesmo que a cumpra, não 
haveria nem como cobrar o meu retorno.”
 “Ora, Tom, não percebestes ainda que tudo que aqui é dito, aqui se torna 
realidade?”
 
 Pensando, então, nos acontecimentos das últimas 24 horas, a fala do gato realmente 
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convencia. Minha única saída seria um suicídio que ninguém jamais houvesse cometido. 
Olhei ao redor em busca de algo inusitado que pudesse usar para me matar. Havia facas, 
espadas e armas de todo tipo, animais selvagens, venenos; tudo isso era muito comum 
em suicídios. Por outro lado, encontrei cestas de doce, toalhas, almofadas e nada me 
parecia útil. Quando notei o pequeno rio contornando o castelo, tive uma ideia.
 Ao lado de uma pequena ponte havia um monte de pedras. Caminhei até lá e enchi 
meus bolsos com elas. O próximo passo foi entrar no rio e esperar meus pulmões se 
entupirem de água.
 
 Pois é... Errei… Errei feio... Errei rude…
 
 Ao retomar a consciência, eu não havia voltado para o topo do buraco que me 
levara até aquele estranho mundo, eu havia morrido. Tempos depois, acabei conhecendo 
Virginia, uma escritora incrível que, muitos anos atrás, enfiou pedras no bolso e pulou 
num lago para se matar. Mas que ideia, hein?
 Bom, ao menos agora, eu tenho todo o tempo do mundo para escrever e repetir 
quantas vezes eu quiser quantas histórias eu quiser. E, veja só, eu até já consegui escrever 
esse conto!

Jonathan Fenile de Castro tem 27 anos e é aluno de graduação em Estudos Literários 
na Unicamp.
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João Paulo de Tarcio Junior

 Era uma vez um garoto que se chamava... Vamos chamá-lo de Lucas, mas apenas 
porque é um nome comum, não tem nada a ver com alguém que eu conheço.
 Era uma vez Lucas que não gostava de ler e nem de se informar sobre qualquer 
que fosse o assunto, mas que adorava criar polêmicas no facebook indo contra a corrente 
e sendo desfavorável a movimentos que nem conhecia.
 Acontece que em algum momento, de tanto ir contra movimentos justos, ele 
começou a concordar com movimentos contraditórios e começou a compartilhar  
imagens e ideias que já não eram para causar intrigas nas redes sociais, mas porque 
realmente apoiava aquela ideia. Apesar da falta de conhecimento sobre o assunto, ele 
começava a debater incansavelmente com quem viesse discordar dele.
 “Tá com pena leva pra casa” dizia sobre bandidos. “Fala isso só até chegar o 
caminhão de cimento” dizia sobre o feminismo. “Negro e branco é tudo igual, não tem 
que dar vantagem pra nenhum” dizia sobre cotas. E por aí em diante. Qualquer que 
fosse o assunto, a única coisa que sabia fazer era reproduzir as frases prontas de outros 
acéfalos como ele.
 Num belo dia, no entanto, alguém tomou as dores de um comentário machista 
que ele fez em uma página de Orgulho Hétero (?!) e começou a debater. E a conversa 
foi longe, o problema era que os argumentos da moça eram muito bem embasados e 
ele, coitado, só sabia reproduzir trechos de notícias que ele nem lia. Até que em certo 
momento, no calor da batalha, ele ficou muito bravo e cansado de caçar trechos avulsos 
na internet que corroborassem sua tese e escreveu:
 “Feministas são as mulheres folgadas que de tão preguiçosas não querem nem 
lavar a roupa que vestem ou fazer a comida que comem, por isso ficam reclamando. Se 
vocês simplesmente desaparecessem, ninguém perceberia, a não ser pelas suas casas 
que ficariam com menos louças na pia pra lavar.”
 E foi no momento que apertou Enter que a mágica aconteceu. Ao redor do mundo, 
milhões de mulheres e homens simplesmente desapareceram. O mundo virou um caos, 
ninguém entendia o que tinha acontecido e muitas especulações surgiram. A primeira 
de todas foi o Arrebatamento e o Fim do Mundo que estamparam capas de revistas 
e jornais no mês que se seguiu, mas a verdade era que ninguém entendia o que tinha 
acontecido, com exceção de Lucas que ligou imediatamente o caso ao fato. A verdade é 
que ficou muito assustado, porque sumiu seu melhor amigo. Sumiu sua mãe. Até o seu 
cachorro sumiu.
 E o acontecimento ficou sem explicação.

O poder de Lucas
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 Tempos depois, recuperado do susto, Lucas se permitiu voltar a sair com os 
amigos que ainda restaram no mundo. Foi quando, em uma roda de conversa na frente 
de um bar, Lucas ouvia a conversa dos amigos e sorria conforme ia concordando com o 
que diziam sobre o “machismo nosso de cada dia”. Foi quando uma menina que tinha 
fortes opiniões sobre o aborto, mas concordava com a parte machista da conversa, disse:
 — Eu sou a favor do aborto.
 E as discussões começaram. E embora muito mal embasadas, a ideia central da 
menina era que o feto não era um bebê e por isso não via problema nenhum em abortá-
lo. Foi onde Lucas se intrometeu, repetindo a máxima:
 — Você só diz isso porque já nasceu.
 E os dois começaram a discutir. Dois dos amigos mais chegados de Lucas ficaram 
do seu lado, os outros cinco na mesa discordavam e eram a favor do aborto. Em algum 
momento, a cabeça de Lucas deu voltas e ele se lembrou do que aconteceu com as 
feministas e ficou tremendo de vontade de tentar.
 Foi quando a menina disse:
 — Você não deveria opinar nesse assunto, nem útero você tem!
 E Lucas retrucou:
 — E você junto com todos que são a favor da chacina de bebês deveriam desaparecer. 
O mundo ficaria bem melhor sem vocês.
 E foi ao concluir a frase que viu a mágica acontecer outra vez, mas agora diante 
dos seus olhos: os cinco sentados à mesa simplesmente sumiram, assim como um dos 
amigos que o apoiara segundos antes. E também, outra parcela da população mundial.
 O caso foi registrado com alvoroço por quem ficou e todos só conseguiam falar 
sobre isso. Restou um terço da população mundial e ninguém entendia o que estava 
acontecendo, com exceção de Lucas que estava muito feliz por descobrir que possuía 
um superpoder.
 Feliz da vida ele recitava em sua casa todos os dias coisas das quais era contra, 
limpando a face da Terra de todas as pessoas que divergiam de suas opiniões. Inclusive 
o político que ele tanto idolatrava e que ele promovia nas redes sociais para Presidente 
2018 sumiu quando ele proferiu:
 — E todos os políticos corruptos deveriam desaparecer do mundo.
 E as cidades perderam muitos prefeitos e vereadores, o país perdeu deputados 
e senadores, e o Excelentíssimo Presidente no poder sem ter recebido um voto sequer 
nas eleições, que chamavam de herói da nação, foi o primeiro a sumir.
 O Palácio do Planalto nunca viu dia mais parado do que os que se seguiriam.
 — E quem é contra a posse de arma de fogo deveria sumir para sempre, bando de 
idiota
 E a cada nova frase, as pessoas desapareciam e ele ficava mais feliz. Era um herói. 
Tinha limpado o mundo dos idiotas e trouxas. Mas em algum momento seu poder saiu 
do controle e assim que discordava de alguma coisa, as pessoas que concordavam com 
ela já desapareciam sem que Lucas sequer falasse alguma coisa.
 Aparentemente o mundo ficou vazio depois disso e em um primeiro momento ele 
não viu problema nenhum porque não gostava de ser contrariado. Mas algum tempo 
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depois começou a se sentir solitário demais.
 Foi em uma tarde qualquer, andando pelos corredores vazios do mercado que ele 
se deparou com uma moça e ficou tão feliz de encontrar alguém que nem se importava 
se ela concordasse com ele em tudo ou não, só queria abraçá-la e tê-la por perto. E ao 
que parece, ela também porque assim que se viram, correram um pro pra do outro, se 
apertaram em um abraço e disseram:
 — Oi. — e sorriram.
 Depois de pegarem tudo que precisavam do mercado, foram saindo quando Lucas 
se lembrou:
 — Poxa, eu me esqueci de pegar biscoito pra comer com leite no café da manhã.
 — Pode deixar, eu vou lá. Afinal, uma mulher tem que fazer as vontades de um 
homem. — concluiu a moça sorrindo.
 E Lucas pensou que tinha encontrado a mulher da sua vida. Ela entrou no 
mercado e ele ficou esperando sossegado tomando seu refrigerante sentadinho em um 
banco na sombra da entrada, admirando o mundo que ele tornara perfeito.
 Quando a moça chegou, Lucas se levantou com os olhos arregalados.
 — O que é isso? — ele perguntou para a garota.
 — Ué... — disse, levantando um pacote de Passatempo Recheado. — Biscoito.
 O pacote caiu ao chão junto de Lucas que começou a gritar enlouquecido.
 E viveu sozinho para sempre.

Autor do livro O Portal para Dragons lançado em Março de 2017, também publicou 
em antologias literárias da Andross e Darda Editora, tendo na primeira recebido um 

prêmio por melhor conto do livro.
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Lilian Costa

 Ele sabia que provavelmente nunca seria como seu pai. O velho Odisseu Laércio, 
sim, era um mito. Desde criança, ouvia todos os familiares, vizinhos e amigos narrarem 
seus feitos. Sua história favorita era aquela em que – diziam – seu pai conseguira se 
livrar de um bandido caolho... fazendo com que ele perdesse a vista que ainda era 
boa. Parece que havia sido assim: quando o grandalhão o surpreendera em um beco,  
querendo roubar-lhe a carteira, a vítima pensara rápido e tirara do bolso também uma 
caneta, furando o olho do malfeitor. Mesmo que o ladrão empunhasse uma arma e 
tivesse tentado atirar para todos os lados, Odisseu ainda fizera questão de, antes de 
correr, dizer que o meliante era um “Zé Ninguém”, que nada poderia fazer contra 
Odisseu, pois ele, sim, era “Alguém”. 
 De fato, seu pai era alguém. Era de origem humilde, mas com sua quase lendária 
esperteza havia conseguido enriquecer na pequena (mas paradisíaca) região de Itacaré. 
Casara-se com a filha de um ladrão, também versada em dar seus “jeitinhos” e, juntos, 
com muito boa lábia, atraíam cada vez mais turistas para a região, oferecendo-lhes 
boa comida, estadia agradável... No fim das contas, acabaram donos de um belo resort. 
Tendo nascido e crescido nesse meio, ele próprio, Ulisses Laércio, também se sentia 
uma espécie de rei (ou ao menos príncipe). 
 Não obstante, sentira-se sempre culpado de alguma coisa, como se devesse algo a 
alguém. Ainda adolescente pensava que talvez devesse fazer algum trabalho comunitário, 
para compensar a vizinhança pobre pela riqueza de sua família. Seu pai, contrário a 
essas ideias, sempre dissera que os pobres também poderiam enriquecer, se fossem 
espertos como ele havia sido, mas Ulisses não tinha tanta certeza disso. Na verdade, 
conforme fora crescendo, não tinha certezas nem mesmo sobre o grande talento de 
seu pai. Havia sido decepcionante descobrir, por exemplo, que o poli-infame bandido 
caolho estava bêbado quando seu pai o atacara... Devia ser só um pobre coitado... Se é 
que existiu mesmo. Nem nisso podia confiar, já que não havia qualquer registro policial 
sobre o caso.
 Ulisses pensava em todas essas coisas porque tentava se convencer de seu próprio 
valor. Sua história não ficara famosa como a de seu pai, mas é fato que havia passado 
por algumas aventuras. Ou desventuras. Tudo começara quando, com seu ímpeto de 
ajudar os necessitados, dera uma carona a alguns conhecidos menos favorecidos da 
região. Nem bem sabia como, porque tudo fora muito rápido, mas acabara envolvido 
no sequestro de uma dama poderosa, Helena Sparta, também envolvida com turismo, 
mas do setor de cruzeiros. O marido dela, Menelau Sparta, político muito influente, 

2015: Um Ulisses e seus laços
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conseguira fazer a justiça funcionar e condenar todos os envolvidos à prisão. Ao cabo 
de dez longos meses (que mais pareceram anos), Ulisses conseguira finalmente provar 
sua inocência advogando em causa própria – os quatro anos de Direito haviam servido 
de algo, afinal! 
 Se bem que seu trunfo não dependera das teorias da faculdade. Apenas conseguira 
“mexer os pauzinhos” para rastrear certos dados dos mandantes do crime, executivos 
de Fortaleza, que coordenavam a organização Ílion, responsável por grande parte do 
comércio marítimo (legal e ilegal) da região. Com a ajuda de um amigo e mentor hacker, 
instalara um vírus Trojan no sistema da organização, recuperando informações que 
lhe salvariam: um arquivo que mencionava os interesses da organização no sumiço da 
tal dama e, especialmente, os planos de envolver algum laranja da área turística, para 
despistar suspeitas dos reais culpados.
 Depois de sair da prisão, porém, recebera diversas ameaças das famílias dos 
mafiosos, especialmente de um tal Dr. Posidônio. Então acabara não voltando para 
casa, por mais que quisesse. Não dera qualquer notícia aos familiares e fugira para 
cidades próximas, mudando a aparência o máximo que pôde e usando um outro nome. 
Nessas andanças, conhecera pessoas curiosas, como um grupo de veganos que vivia 
com muito pouco, em contato com a natureza... mas com certeza fora do mundo real, 
graças a certas ervas. Não ficaria com eles.
 Nesse meio tempo, despertaram-lhe o interesse também algumas mulheres. 
Houve aquelas cantoras sedutoras, que por pouco não o levaram à perdição. Sabia que 
se continuasse a ouvi-las iria acabar se afogando, no álcool e nas mágoas, de tanto 
que elas insistiam em lembrá-lo de seu próprio passado. Parecia enaltecedor, mas, na 
verdade, era veneno para seus ouvidos. Bem que Ciça havia lhe avisado sobre elas. Mas 
também essa era venenosa, praticamente uma feiticeira... encantara-o com mimos e 
refeições a ponto de quase fazê-lo esquecer que tivera uma vida anterior àquela. Uma 
vida para a qual ele precisava voltar, após dez meses de errância (esses não tão longos 
quanto aqueles passados na prisão).
 Ciça tinha seus encantos, mas não era especial. Era por sua verdadeira amada 
que ele agora estava ali, sentado naquele quiosque em Itacaré, escondido debaixo 
dos cabelos e barba crescidos, bermuda e camiseta puídas, boné surrado. Observava 
sua noiva atrás do balcão, procurando não chamar sua atenção. Ex-noiva. Não, noiva 
mesmo: não haviam chegado a romper o compromisso, oras. Ela continuava bonita e 
com seu porte digno da realeza. Mas estranhamente não era mais sua princesinha; 
agora estava mais para rainha, mais mulher. Não usava nenhuma peça de roupa cor-de-
rosa, nem sequer um acessório. Provavelmente ninguém mais a chamava de Penélope 
por isso...
 Não a via desde sua prisão. A jovem nunca o procurara. Será que ela acreditara 
na história sobre seu envolvimento no crime? Ou fora obrigada pela família a cortar 
relações? Talvez fosse isso, pois, apesar de ela ser uma moça simples, que continuava 
trabalhando em um dos mais humildes negócios da família, seus pais eram ricos e 
orgulhosos... não iriam querer que a herdeira se relacionasse com um (ex-)presidiário. 
O que importava mesmo a Ulisses era saber se ela ainda o amava. Conhecidos haviam 
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dito que ela nunca mais se encontrara com outro homem; não que eles tivessem ficado 
sabendo. Ela sumira por uns tempos, e depois voltara a aparecer... com um bebê. Devia 
ser seu filho, só podia ser.
 Ulisses reparava na imensa quantidade de homens que se amontoavam no 
quiosque, entre as tapeçarias de Penélope que decoravam o local. Alguns sentados, 
outros encostados ao balcão... todos pareciam sedentos, mas não por cerveja gelada. 
Era sua mulher que eles queriam, tinha certeza disso! Bonita e rica... que importava ter 
ela um filho da família dos Laércios? Nojentos. Ficou maquinando o que faria. Poderia 
pegar algumas garrafas e sair quebrando na cabeça daqueles interesseiros. Ou, melhor 
ainda, poderia atravessá-los com os espetos que jaziam perto da grelha, afinal, sempre 
fora forte e bom com setas.
 Distraiu-o desses pensamentos sanguinolentos uma lambida em seu cotovelo. 
Quando olhou para o lado, avistou Argos, o cão que ele e sua noiva haviam adotado 
quando decidiram morar juntos. Argos era arisco, não costumava se dar bem com  
estranhos. Certamente alguém iria notar o comportamento estranho do animal que 
estava parado ao lado da mesa, abanando a cauda. Quando fez menção de se levantar 
para sair dali, bateu na bandeja da garçonete que há muitos anos trabalhava para a 
família de sua Penélope. Quando se abaixou para pegar os talheres que haviam se 
espalhado pelo chão, a mulher estancou por alguns segundos. Ulisses pôde sentir que 
ela fitava sua tatuagem, um javali na coxa. Não era algo comum como um dragão ou um 
tribal, é claro que ele haveria de ser reconhecido.
 Quando a mulher procurou o rosto do homem, Ulisses levou o dedo aos lábios 
pedindo silêncio, e saiu andando o mais apressadamente que pôde. Não sabia por que 
voltara, afinal. Mesmo que a ameaça dos criminosos não mais existisse, o que haveria de 
fazer ele ali? Continuar vivendo à sombra de seu pai, aguentando os olhares atravessados 
da família da noiva? Isso, claro, se ela quisesse ficar com ele. E se quisesse? Ele viraria 
apenas um homem de família, conhecido por ser injustamente preso e libertado por 
um truque de fato ilegal, um cybercrime? Não. Se o garoto fosse mesmo seu filho e 
desejasse, um dia procuraria pelo pai.
 O fato é que Ulisses havia se adaptado à vida de andarilho, de homem errante. 
Cada dia um nome, uma morada, um engano, uma cilada. Certo dia, conhecera um  
turista italiano, a quem contara sua história após algumas bebidas. Com o português 
mediano que falava, o florentino – Dante Allegro, ou algo assim – dissera-lhe que seu 
destino provavelmente seria, dali em diante, vagar até encontrar o destino final: a morte. 
Ulisses não estava tão certo disso na ocasião, mas agora admitia-o. Sabia, ao menos, 
que ali não ficaria. Talvez tentasse conseguir um barco... e depois... só o tempo diria.

 Lilian Costa é graduada em Letras (2008) e Linguística (2010) pela Unicamp. 
Possui mestrado e doutorado em Linguística - Estudo Clássicos pela mesma 
universidade. Publicou tradução comentada da comédia Anfitrião de Plauto (Mercado 

de Letras, 2013).
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Jonathan Fenile de Castro

 De onde vêm teus desejos? Toda vez que tomo uma decisão, sinto uma Força 
puxando cordinhas na minha cabeça, sorrateira, me levando para onde ela quer. Sem-
pre me intrigou entender suas vontades. Já reparou como, muitas vezes, passamos dias 
para decidir qual caminho seguir e, durante todo esse tempo, uma direção nos atrai 
sem sabermos por quê? Isto é a Força agindo. Alguns a chamam de instinto e costu-
mam segui-la de olhos fechados, outros ficam ponderando até encontrar razões que a 
suportem antes de confiarem no que ela diz, e outros ainda lhe dão as costas e acabam 
se arrependendo mais adiante.
 Desde que a notei, percebo suas mãos em cada escolha, até mesmo ao me levantar 
pela manhã, me empurrando para fora da cama, como se dissesse: “Vai! Corre atrás do 
que a gente precisa. Corre atrás do que a gente quer.” É, ela é minha companheira, sem 
a menor dúvida. Sua chegada é uma incógnita, e, até pouco tempo atrás, eu não passava 
de um robô que ela dirigia por controle remoto, mas isto mudou quando descobri algo 
muito importante sobre ela.
 Eu sempre fui um sujeito curioso, nos dois sentidos da palavra. Desde cedo, era 
chamado de nerd na escola. Dizem que nerds são exploradores inigualáveis de suas 
paixões e, nesse caso, eu não podia negar a alcunha. Quando algo me chama atenção, eu 
fico obcecado com aquilo, às vezes por semanas ou meses, até aprender tudo que puder 
a respeito. Depois disso, a curiosidade nunca passa, apenas cessa de urgir.
 Meus pais eram pessoas peculiares, bem diferentes dos pais de meus amigos. Na 
casa onde morávamos, em vez de cercas ou muros, eles a rodearam de jardins, algu-
mas árvores, e uma horta onde plantavam a maior parte da nossa comida. Na parte de 
dentro, muitas janelas e portas deixavam a claridade e o frescor das plantas invadir os 
cômodos. Os móveis eram feitos de madeira pelos dois, e meu pai costurava almofadas, 
pufes, tapetes e cortinas que ficavam espalhados por todos os cantos. Não tínhamos 
televisão nem rádio, apenas um toca discos que não ficava mais do que algumas horas 
por dia desligado. Muitos animais passavam por ali, vinham, iam, voltavam. Nunca lhes 
demos nomes, somente água, comida e carinho. Eles não eram nossos, apenas compar-
tilhavam conosco aquela terra.
 Meu lugar preferido ficava no centro da construção. Ali, não havia telhado nem 
piso, tratava-se de uma espécie de jardim a céu aberto, onde, todas as noites, ficáva-
mos em volta de uma fogueira batucando alguns instrumentos e cantando. Por conta 
das luzes da cidade, era impossível enxergar no céu mais do que a lua e alguns poucos 
pontinhos brilhantes. No entanto, no teto da casa inteira estavam pintadas estrelas 

A força 
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exatamente como as veríamos se pudéssemos. À noite, e com as luzes apagadas, todas 
elas acendiam-se transformando a casa num incrível planetário. Antes mesmo de poder 
falar, eu me lembro de passar horas deitado no berço, quieto, observando as falsas es-
trelas brilhando, fracas o suficiente para não me atrapalhar o sono, mas insistentes ao 
ponto de se tornarem minha primeira paixão.
 Outra particularidade de nossa casa era uma pequena biblioteca em constante 
crescimento. Com tantos livros ao meu alcance, não demorou para que eu aprendesse a 
ler e, enquanto aos 3 anos eu não desgrudava de um livro cheio de fotos do céu noturno, 
aos 5 já começava a ler o meu primeiro atlas de astronomia. Mas foi bem antes, no meu 
segundo aniversário, que tive a experiência mais marcante da minha vida. 
 Para comemorar a data, meus pais me levaram para acampar em meio a uma flo-
resta 30 km distante da cidade. Ficaríamos ali por 4 dias e meu pai havia programado 
que dormíssemos ao ar livre pelo menos em uma das noites. Nas 3 primeiras, no entan-
to, o céu nublado e uma chuva fina atrapalharam nossos planos. Finalmente, na última 
noite, exatamente no dia do meu aniversário, as nuvens nos deram uma trégua e meus 
pais começaram a arrumar os sacos de dormir em volta da fogueira logo que o sol se 
pôs. Depois de comermos, minha mãe apagou o fogo para apreciarmos melhor a vista, 
mas deixou as brasas acesas nos aquecendo. O que veio em seguida foi uma convolução 
de sentimentos complexos demais para a minha compreensão até hoje.
 Minha mãe sempre contou como eu chorei naquele instante mais do que em 
qualquer outro na minha ainda breve vida. Junto das lágrimas, em vez do usual ber-
reiro, minha boca armava um sorriso largo que se espalhou pelo ambiente como um 
bocejo, impossível de segurar. Meus pais se deitaram ao meu lado e ficamos todos ali, 
abraçados, aos prantos de uma felicidade incalculável, até pegarmos no sono, com os 
rostos encharcados e as bochechas risonhamente doloridas.
 O calor de meus pais somado à visão inédita da infinitude de pontos piscando no 
céu ficaram marcados como a fogo não apenas na lembrança, mas também no mais pro-
fundo cerne do meu ser. A descoberta da abóbada celeste iluminada em meio ao carin-
ho de meus progenitores desencadeou uma torrente de sensações numa intensidade 
que apenas recentemente pude experimentar novamente.
 Outras paixões vieram depois daquela. A biblioteca de casa garantia a provocação 
constante de minha curiosidade, e a própria literatura tornou-se um de meus maiores 
amores. Mais tarde, perto de entrar na faculdade, era a história que tomava conta da 
minha cabeça. Até então, eu estava certo de que seria um astrônomo, mas passei o úl-
timo ano do colégio com uma inquietação me dizendo para dar aulas de história. Ainda 
sem entender o porquê, chegada a hora, foi essa a minha decisão.
 Depois de passar toda a graduação em dúvida se havia feito a escolha certa, os 
meus primeiros anos de docência me trouxeram a grata sensação de que, sim, eu es-
tava no caminho correto. Minha vida como professor era simples, como sempre foi. Na 
sala de aula, eu enxergava um sem fim de possibilidades. À minha frente, sentavam-se, 
todos os dias, garotos e garotas com potenciais ilimitados, dentre os quais eu esperava 
encontrar ao menos um que compartilhasse comigo alguma de minhas paixões e ajudá-
lo a persegui-la.
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 Em especial, duas meninas me chamavam atenção: Giovanna e Sofia. Ambas son-
havam em se tornarem historiadoras. Não eram raras as vezes em que a curiosidade 
delas ia tão longe que me faziam levar suas perguntas para casa antes de respondê-las. 
Certa vez, numa aula sobre a origem da escrita, na Mesopotâmia, Giovanna me inter-
rompeu: “Professor, e a língua falada? Quando surgiu?”
 “Bom, esse é um dos problemas mais complicados da ciência. Infelizmente, nin-
guém sabe a resposta.”
 “Por que essa dificuldade toda?”, perguntou Sofia.
 “Porque não existem evidências diretas da fala. Foi só recentemente, com a in-
venção dos gravadores sonoros, que ela passou a deixar marcas no ambiente, por isso, 
os historiadores têm que trabalhar com pistas muito sutis e imprecisas.”
 As duas ficaram pensativas por alguns segundos, então, Sofia disse: “Mas, pro-
fessor, com certeza as tribos da época passaram por uma mudança muito drástica, 
que deixaria marcas no ambiente, quando começaram a falar. Será que não daria para 
procurar essa mudança?”
 “Na verdade, não há consenso nem quanto a isso. Imagine que, antes de falar-
mos, era muito difícil enganarmos uns aos outros. Junto das palavras, surge a mentira; 
assim, a linguagem oral só pode evoluir se existir confiança entre as pessoas. Então, 
o mais provável é que já houvesse uma vida social bem estabelecida entre os humanos 
quando as línguas começaram a aparecer e, essa mudança de que você fala não teria 
sido tão drástica assim, mas foi tomando forma conforme a linguagem se desenvolvia.”
 Já estávamos no final do ano letivo e elas não seriam mais minhas alunas dali em 
diante. Em seguida, eu soube que ambas abandonaram o sonho de serem historiadoras 
para perseguirem a advocacia. Depois delas, nenhum aluno foi capaz de me entusias-
mar em sala de aula, e não demorou para que eu largasse a carreira.
 Nas minhas últimas férias como professor, enquanto organizava um quartinho 
de bagunças em minha casa, encontrei um antigo caderno de anotações sobre astrono-
mia de quando eu tinha 12 anos. Em duas horas, eu o havia lido por completo, e passei  
outras tantas me atualizando nas descobertas que perdi desde que entrei para a facul-
dade de história.
 A arte estava feita, eu logo tomei a decisão de voltar a estudar, desta vez, a minha 
primeira paixão. Avisei à escola onde trabalhava que ficaria por somente mais um perío-
do e saí em busca de universidades. Com muito esforço, consegui entrar num programa 
de pós graduação em astronomia ao mesmo tempo em que corria para me graduar em 
física.
 Aqueles foram anos complicados, com muito pouco dinheiro e ainda menos tem-
po. De qualquer forma, eu tinha certeza de que era a coisa certa a se fazer.
 Aos 28 anos, prestes a defender meu mestrado, perdi meus pais num acidente de 
carro. Senti como se eu mesmo tivesse morrido. Tudo que eu tinha pela frente, décadas 
de pesquisas e, quem sabe, descobertas, subitamente esvaziou-se de qualquer sentido. 
Por semanas, pensei em desistir do mestrado. Meus pais não eram as únicas pessoas em 
minha vida, eu namorei algumas vezes e sempre tive meus amigos, mas havia algo com 
eles que eu nunca pude compartilhar com mais ninguém.
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 Um convite para um doutorado no Observatório Nacional com um dos maiores 
telescópios do continente foi o que me fez seguir adiante e conseguir meu título de 
mestre. Apenas uma semana depois, eu estava me mudando para o Observatório, onde 
viveria em um de seus alojamentos.
 O clima ali era ótimo. Eu nunca tinha estado junto de tanta gente tão apaixonada 
pela astronomia quanto eu, e acabei fazendo muitas amizades no centro de pesquisas. 
Em meu projeto, trabalhavam mais dois pesquisadores, Rafael e Alice.
Rafael era quieto, não falava muito, mas adorava ouvir, e, quando abria a boca, só di-
zia coisas pertinentes. Tornou-se um grande amigo sem muito esforço. Alice era, em 
vários sentidos, o completo oposto de Rafael. Falante e entusiasmada ao extremo, a 
relação com ela era muitas vezes complicada, mas, em pouco tempo, fui completamente 
conquistado por sua energia e paixão pelo que fazíamos.
 Não posso dizer que foi fácil chamar sua atenção. Nunca fui muito bom com mul-
heres, os namoros que tive foram praticamente acidentais. Com Alice, foram 7 longos 
meses até finalmente conseguir um encontro. Foi uma noite espetacular, devo dizer, 
para os dois, mas com uma grande e triste surpresa para mim. Alice estava morrendo.
 Fazia 4 anos que ela estava em tratamento contra um câncer terminal no cérebro. 
“Eu pareço ter essa animação toda, mas a verdade é que estou cansada. Os médicos,  
exames e remédios sem fim são até suportáveis. O problema são os prazos, cada consul-
ta é um número novo. Dois anos. Um ano. Seis meses. Eu não aguento mais isso. Quem 
consegue viver com um prazo de validade?”
 Ela me mostrou que seu cabelo era uma peruca, e sua sobrancelha também era 
postiça. Para esconder o peso e o rosto fino, usava roupas largas e muita maquiagem. 
Tudo para manter sua condição em segredo. Eu não tinha ideia do que lhe dizer. Me 
virei para ela e nossos olhos encaixaram-se numa sincronia milimetricamente im-
pecável. É impressionante o quanto pode comunicar um olhar. Um brilho diferente, 
uma pupila dilatando, as pálpebras a se arrelagarem ou a caírem, entregando seu can-
saço. Tantas nuances automaticamente traduzidas por nossos cérebros sem que sequer 
notemos. Permanecemos assim por muitos minutos, calados, conhecendo cada detalhe 
de cada sentimento um do outro. Nos levantamos e saímos, os dois com uma lágrima 
solitária escorrendo pelo canto do nariz, a parar em nossos lábios e invadir, salgadas, 
nossas bocas.
 Ficamos juntos por mais um mês, durante o qual mantivemos o relacionamento 
com discrição. Nem mesmo Rafael sabia que estávamos juntos. A tarefa dificultava-se 
por morarmos todos no Observatório. Em ao menos duas vezes, quase fomos pegos indo 
um ao quarto do outro de madrugada. Os corredores escuros ajudavam, mas a ronda do 
guarda, vez ou outra, cruzava nosso caminho. Veio, então, o nosso último encontro.
 Era meu aniversário de 32 anos e subimos no telhado do telescópio para  
comemorar com uma garrafa de champagne enquanto assistíamos a uma chuva de 
meteoros. Depois de alguns copos, nos deitamos e, abraçados, começamos a ver as 
enormes pedras se desintegrando ao penetrar a atmosfera, deixando seus rabiscos no 
ar. As lágrimas me vieram aos olhos com a mesma força de 30 anos atrás, virei para 
o lado e a vi também aos prantos. Os sorrisos largos contrastavam com o choro. Os  
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olhares se cruzaram, os dedos de nossas mãos também. E assim ficamos, em silêncio, até  
terminarem os meteoros.
 Naqueles instantes, senti minha Força aquietar-se pouco a pouco até anular-se 
por inteiro. Não havia mais necessidade de me empurrar, eu estava exatamente no pon-
to para onde ela sempre ansiou me levar. Eu poderia ficar ali por toda a eternidade e 
estaria em paz, pleno, vivendo apenas aquele momento até expirarem os meus dias.
 Entendi, então, todos os desvios de minha vida, o sofrimento demasiado com a 
perda dos meus pais e, enfim, a origem (ou seria o destino?) de todos os meus desejos. 
Não eram minhas paixões, nem sequer qualquer ideal de sucesso profissional, ou mes-
mo pessoal, relacionado a elas; era aquele calor, o calor que fluia entre mim e meus pais 
na noite do meu aniversário de dois anos, quando compartilhei com eles o êxtase de ver 
o céu estrelado pela primeira vez. Alice foi a primeira pessoa desde então com quem 
pude dividir essa sensação; a única, dentre as milhares que conheci, a ser tão arrebata-
da quanto eu pelo sublime de bilhões de rochas ardentes jogando sua luz sobre nós.
 No dia seguinte, Alice partiu para sempre. Era como se o arrebatamento da noi-
te anterior a houvesse liberado do exaustivo embate contra o câncer. Mais uma vez, eu 
sofri. Novamente, eu perdia minha mais perfeita e única companhia.
 Agora, acanhada e triste, a Força se recusa em aparecer. Mas, um dia, ela virá, 
sem aviso, engrandecida pela memória de meu último aniversário,  acompanhada do 
único presente que Alice me deixou, sua própria Força, e seguirá me empurrando, 
sempre em direção ao calor.
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 O manco caminha mancando. Caminha como quem leva consigo todas as dores 
da vida em apenas uma perna. Vai sem sorrisos e sem lágrimas, com uma expressão 
vazia e um nariz adunco. Grande osso na ponte nasal. Com as mãos nos bolsos, não ouve 
os vendedores gritantes, muito menos as crianças em roda. Leva no fundo do peito um 
lagarto branco e um profundo buraco negro e cor-de-rosa.
 Enquanto passa, as pessoas gritam “Olha o manquinho, o manco sem pai e mãe!”, 
mas o manco não ouve, fecha os olhos e respira a fumaça preta. Seus pulmões são 
pretos, seu peito é preto, seu sangue também. Que mal faz mais um pouco de poluição?
 Pula uma mureta com a perna lânguida, sangue começa a pingar de sua calça 
em farrapos, mas ele não sente dor. Já se acostumou a mancar na vida. O manco não 
tem nada a perder, nada o obriga a parar. Não há mais guardas, armas ou drogas. Sua 
mente está parada no tempo. O lagarto não desliza faz um tempo, desde que a menina 
morreu atropelada na sua frente. Naquele dia, o animal rondou todo seu corpo. Agora 
que é cego, o manco só sabe sobreviver. Atravessa a marginal cinzenta de noventa 
quilômetros por hora sem olhar. Nenhum carro pode atingi-lo.
 Perpassa a praça, observa o banco e um irmão que dorme cru. Cru de vida, cru 
de cru. Cru como a doce criança escorregando nas folhas secas ao seu lado. A mãe a 
chama, ela entra. O manco caminha torto, batendo a perna seca na rua e chega na casa. 
Velha, vazia, volumosa. O sol abaixa enquanto uma goteira pinga na varanda suja. E o 
lagarto se mexe novamente por seu peito, causando-lhe calafrios. O vazio escuro já não 
é vazio. No fundo da negritude, acende uma chama cor-de-rosa e ela o aquece no frio 
da cidade das buzinas. Sob um feixe de sol melancólico, uma lágrima solitária desliza 
pela face cinza. Um pingo de chuva a acompanha, escorrendo pelo nariz troncudo. O 
céu começa a chorar.
 O pobre manco caminha agora, precisa voltar. A chuva cai forte, mas sua perna 
ainda está seca. Sempre estará. Oca. Há três dias foi mordido por um cachorro. Um 
animal qualquer, de rua, sem importância alguma. Chutou-o até a morte e o jogou no 
rio.
 O manco chega e entra na maloca. Agora sente alguns odores, reconhece o lar. 
Acende o fogo para aquecer. E então fecha os olhos. Não é manco, é Damião, tem trinta 
anos, um carro e cheira cocaína quase todos os dias.
 O lagarto o acorda com um deslize. Tem fome, sai da barraca. A perna range. O 
céu está bonito hoje, azul. Ouve uns risos, olha para os lados e vê os aleijados. Lembra-
se que tem a vida inteira a mancar.

Gabriel Zupiroli
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 Pedro era pobre e pescador; vivia numa pequena comunidade do interior da Bahia, 
em meados do século passado. Com seu irmão e um vizinho, ao mesmo tempo amigo e 
sócio, ele saía todo dia de madrugada para deitar redes ao mar e trazer o sustento para 
casa. Dele dependiam a velha mãe, viúva e quase cega, e a filhinha, que nascera doente 
e que, em seus cinco anos de vida, nunca saíra da cama. Ele era o homem da casa e a 
única esperança das duas, mas nem sempre era fácil.
 Sua mulher falecera ao dar a luz à pequena Beatriz. O irmão ajudava quando o 
dinheiro faltava. Não podia reclamar. Ainda que mais moço, André era ajuizado e não 
gastava dinheiro à toa. Ele tinha sua própria família para sustentar, porém: mulher e 
um casal de filhos. Não sobrava muito para ajudar a Pedro e a pesca andava ruim. Mal 
tinham para comer.
 Era bonito ver o Sol nascer quando se está em alto mar. Filhos de um pescador, 
numa comunidade em que todos exerciam esta atividade, os dois irmãos não sabiam 
fazer outra coisa. O que sabiam, porém, sabiam melhor do que ninguém. Nadavam como 
peixes, sentiam de modo quase que instintivo onde achariam os melhores cardumes, 
navegavam como verdadeiros senhores do mar, sem nunca danificarem a embarcação 
ou naufragarem. E não foram poucas as tempestades que enfrentaram.
 Se a pesca estava ruim para eles, só podia estar ruim para todos e, de fato, a 
comunidade passava por maus momentos. O preço do peixe diminuíra muito e mesmo 
assim não estava sendo fácil pescar: a cada ano, o número de peixes parecia diminuir 
mais e mais. Uns diziam que era por causa das sujeiras que a cidade próxima jogava no 
mar, outros que eram os grandes navios pesqueiros que estavam destruindo as chances 
dos arcaicos pescadores artesanais pegarem algo. O fato é que ninguém sabia mais o 
que fazer.
 Pedro estava pensando nisso, esta manhã, enquanto voltava com André e o sócio 
para a praia. A pesca havia sido particularmente ruim. Não ia dar pra nada. Quanto 
lhe pagariam por estes peixinhos tão pequenos e tão poucos? André reclamava da vida. 
Dizia que assim não dava, que eles deviam abandonar tudo e sair dali. Era preciso 
ir para a cidade, como havia feito o Joaquim, filho do Seu Zé Dito, os dois filhos do  
Atenor Batista e fariam outros, com a partida programada para já os próximos dias. 
Além disso, Maria e Ana estavam lá também. Pedro, calado, refletia.
 De fato, não estava fácil. O Joaquim do Seu Zé Dito estava bem na cidade; 
arrumara um emprego numa sapataria para o filho, que ia aprendendo o ofício, 
enquanto ele trabalhava no curtume: os dois traziam algum dinheiro para a casa. Os 

Pedro Pescador 
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filhos do Atenor Batista estavam bem também, pelo que se dizia. Esses, ele nunca mais 
vira. Suas irmãs, Maria e Ana, estavam casadas com homens trabalhadores, graças a 
Deus, e, se os cunhados não eram ricos, também não negariam ajuda se ele e André se  
mudassem para lá. Pedro pensava, enquanto voltavam. Estavam quase na praia, já.
 André continuava falando: tinha dois filhos e não queria que seu filho fosse 
pescador ou que sua filha casasse com um pescador. O sócio finalmente interveio: 
“Qual o problema com os pescadores? Nós somos pescadores. É pecado, agora?”. Eles 
descarregavam os poucos peixes. André respondeu, mais triste que disposto a brigar: 
“Só não quero que meus filhos sofram”. Todos compreenderam. A raiva se transformou 
em abatimento.
 Agora, consertavam as redes. Todos quietos. O Sol já  estava mais quente, sinal 
que já avançavam para o meio da manhã. O Sul da Bahia é terra de muito calor e muita 
beleza; muita vida. Agora, é Pedro quem ensaiava falar alguma coisa. Taciturno, ele 
só se manifestava quando era realmente preciso. Não jogava palavras ao vento e o que 
falava era sempre o mais acertado, de muito juízo. Todos da sua idade o respeitavam 
muito por isso. Às vezes, até os mais velhos aceitavam suas opiniões e conselhos. Pedro 
amadurecera muito rápido: quando o pai morrera, tinha apenas 15 anos. Desde essa 
época, era o chefe de sua família. Ele ajudou a criar não apenas André, mas o outro 
irmão, que morrera no mar, de nome José, e as duas irmãs. Só depois de casar as irmãs 
e ver o irmão em condições de se virar como pescador é que ele pensou em si e resolveu 
se casar. Sua mulher faleceu ao dar a luz à Beatriz, porém. Mais uma vez, Pedro teve de 
ser forte.
 Já estavam terminando seu trabalho e o Sol já ardia, já devia ser oito horas da 
manhã. Pedro abria a boca, querendo dizer algo, mas se calava de novo. Era comum; 
ele sempre refletia bem antes de falar. Os colegas da mesma idade até brincavam com 
ele por causa disso, dizendo que ele era gago e não sabia. Desta vez, porém, ninguém o 
apressava. Estavam todos tristes e vencidos.
 Pedro parou, ergueu-se e olhou tudo ao seu redor. O irmão e o sócio estranharam. 
Então, disse ele, resoluto: “Vou para o mar”. Os dois se entreolharam, admirados, e 
olharam para Pedro, admirados deste rompante. Ele não era destas extravagâncias. 
Disse o sócio: “Pescamos a noite toda, homem. Vai pra casa descansar. O que você 
acha que vai pegar, agora?”. Calmo e ainda mais decidido, Pedro respondeu, já subindo 
ao barco: “Não vou pescar. Vou apenas navegar”. Aí é que os dois companheiros se 
admiraram ainda mais. André chegou mesmo a pensar que o irmão havia enlouquecido 
de desgosto, mas logo refutou a ideia: “Não pode ser... mas... será?”
 Não discutiram, porém, e Pedro fez-se ao mar, com seu barco. Navegava ao sabor 
do vento, apreciando tudo. Apenas por prazer. Ele, que sabia melhor que ninguém, 
onde se escondiam os melhores cardumes, não se preocupava com isso agora. Podiam 
passar sobre seu barco os melhores e mais pesados peixes que ele não se importava. 
O sócio foi para sua casa. André ainda ficou um momento a olhar o irmão da praia.  
Admirado, concluiu que Pedro iria emigrar também. Aquilo só podia ser uma despedida. 
Não pôde deixar de sentir um nó na garganta. No fundo, ele não queria partir. Era 
preciso, entretanto, e André foi para a casa para não acabar chorando.
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 Pedro navegava, mas sem gozar o calor do Sol, a brisa do mar ou a vista. Estava 
preocupado e navegava para pensar melhor. Sentia-se filho do mar. A ele devia tudo: em 
toda sua vida, seu sustento viera dali. Quem melhor que o mar poderia lhe mostrar o que 
fazer? Assim, ia para onde o barco o levasse, pensando e pensando. Mil coisas passavam 
por sua cabeça naquele momento. Pedro revia o pai, ensinando-lhe os segredos do mar; 
via a mãe ainda jovem, cozinhando; as irmãs chorando porque José havia lhes batido... 
Que saudades do pai e de José. Às vezes, diante de um problema grave, queria José a seu 
lado: ele era o mais esperto dos irmãos e sabia sempre resolver tudo. Se José estivesse 
ali, certamente saberia o que fazer. Ao menos, saberia melhor que ele. Pela primeira 
vez na vida, desejou a morte: pensava agora que teria sido melhor se José estivesse vivo 
e que ele tivesse morrido em seu lugar.
 Ele sabia que não podia desanimar, porém: tinha a mãe a e a filha para cuidar. “Que 
coisa!”, revoltava-se Pedro e recordações o tomavam. Lembrava-se que fora um rapaz 
bonito e que muitas moças quiseram casar com ele. Nunca pôde namorar, entretanto, 
pois tinha que cuidar da família: ele era o homem da casa. Sentia especialmente por 
Maria do Carmo, que gostava dele e de quem gostava. Queria ter casado com ela, mas 
como trazer mais uma boca para dentro de casa, se mal conseguia sustentar as que lá 
já estavam?! Tinha que ensinar a profissão a André e José e ainda casar as irmãs. Maria 
do Carmo não podia esperar e ele sabia disso. Ela casou-se com outro. Este foi o único 
dia em sua vida que Pedro passou dos limites: comprou uma garrafa de pinga e ficou 
em casa sozinho, enquanto todos estavam no casamento, bebendo. Bebeu até desmaiar. 
No outro dia, tomou uma descompostura de sua mãe como nunca antes. Sentiu raiva 
da vida, mas seguiu em frente. Ele era homem, afinal, e era preciso agir assim. Não era 
mais um menino, como José ou André... embora quisesse ser.
 As recordações o deixaram pior. Ele pensou que voltaria mais forte e decidido 
do mar. Que nada! Voltou ainda mais consciente de sua fraqueza e isso num momento 
em que não tinha condição de enfrentar estas limitações. Pedro desembarcou. Pensava,  
agora, em sua esposa: ela não era bonita ou esperta; mas ele a amou. Afinal, foi aquela 
que aceitou ser sua companheira e junto dela, finalmente, ele poderia ter uma vida só 
para ele, com os irmãos criados. Nesta época, sua mãe ainda enxergava bem e podia 
morar sozinha. Afinal, estavam todos próximos; uma casa ao lado da outra.
 Pedro ia caminhando de volta para casa. Lembrava de que esta não fora sempre 
sua casa. Quando se casou, mudou para uma casinha que ele mesmo fizera, com a ajuda 
de André e de toda a comunidade. Era comum que se fizesse mutirão para ajudar na 
construção da casa dos recém-casados. Pedro, que sempre ajudara, finalmente foi 
ajudado. Estava já com quase trinta anos quando se casou. Foi feliz na casinha nova. 
Era simples, mas era sua. Tinha sua mulher, como os demais de sua idade. Era gente, 
agora.
 Quando ela disse que estava grávida, a felicidade foi enorme! Pedro teria um  
filho, alguém que continuasse sua vida: carne de sua carne. Que orgulho! O homem 
de pedra chorou. Chorou como nunca! Chorou tudo que não havia chorado quando 
seu pai morreu, quando Maria do Carmo casou-se, quando via seus irmãos pequenos 
a lhe travarem a vida, quando recebia aquele pagamento miserável depois de tanto 
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trabalho...Naquele dia, ele chorou todas as mágoas de sua vida! Sentia-se redimido; um 
escravo que conseguiu fugir.
 Sua mulher era fraca, porém, e morreu durante o parto. A menina que nasceu, 
veio-lhe doente. Uma menina! E ainda por cima doente! Pedro quis xingar, revoltou-
se contra Deus e contra a vida, mas engoliu seco, novamente. O escravo fugido fora  
capturado.
 O pior é que a mãe, que lhe ajudava a cuidar da menina doentinha, começou a 
perder a visão. Pedro se sentia culpado por não poder dar descanso à sua velha mãe, 
sobrecarregando-a com a casa e com os cuidados da menina. Será que ela não teria 
descanso nem no fim da vida? Ficando cega, então, tudo ficava mais difícil. O que ele 
podia fazer, porém? Tentou arrumar outra esposa, mas ninguém queria casar para 
cuidar de uma sogra entrevada e uma enteada acamada. Pedro sofria. Chegou a pensar 
em se matar um dia em que lhe pagaram particularmente pouco pelo pescado: disseram 
que o preço havia caído. Ele foi para casa abatido. Não quis almoçar, dizendo que havia 
comido na cidade. Na verdade, estava tentando economizar à custa da própria fome 
para não ter que ver a mãe e a filha famintas. Sabia das dívidas que tinha.
 Agora era assim. Cada dia o preço caindo mais e mais. Não importa o quanto 
pescassem. E vinha André falando de ir para a cidade... Ele tinha razão. Devia ir: era 
jovem ainda, forte e com mulher e filhos saudáveis. Mas e ele, Pedro? Como podia? 
Conhecia sua mãe. A velha nunca sairia dali. Morreria sozinha naquela praia, mas ali 
ficaria. Ela já havia lhe dito isso mil vezes, quando ele pensou em se mudar para a 
cidade, depois de sua mulher morrer. Além do mais, não podia correr o risco de dar tudo 
errado e fazê-las passar por uma provação ainda maior. Ali, pelo menos, não morreriam 
de fome enquanto houvesse peixe no mar e ele tivesse saúde.
 Assim, chegou Pedro em casa. Sua mãe e sua filha estranhavam a demora. 
Sorrateiro, ele foi entrando, queria escutar o que elas falavam. A avó estava no quarto 
da neta, sentada na beira de sua cama e chorava: Pedro as espiava, sem que elas o vissem. 
A menina tentava consolá-la, dizendo: “Calma, Vó, eu vou ficar boa e um dia vou poder 
andar. Calma”. A menina falava com a sinceridade e a esperança que só uma criança 
pode ter. Vendo isso, o pescador saiu chorando e foi andando pela praia, sufocando seus 
soluços, até distanciar-se o suficiente para poder dar vazão ao choro sem que ninguém 
o ouvisse. Percebera ele que ter esperança não é agarrar-se em possibilidades de que 
seus sonhos se realizem, mas agarrar-se aos sonhos, ainda que impossíveis. Ele sempre 
quisera ser forte para enfrentar os problemas da vida e conseguir concretizar o que 
era sua obrigação, ainda que difícil e dolorido. A menina ensinou-lhe que não se tem 
esperança para realizar coisas desejadas. Ao contrário, é para as coisas irrealizáveis que 
ela existe: tem-se esperança porque é preciso e porque não se vive sem ela.
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 Saio do quarto satisfeito, estufado, completo. Limpo o filete de sangue que escorre 
pelo canto da boca e me direciono para o sofá.
 No meio da sala, sinto nas minhas entranhas um estouro acompanhado do sangue 
projetado pela tosse repentina. O líquido denso e férrico toma minha garganta e, sem 
ar, já não sou capaz de o expelir. Arqueio de dor na esperança de que o sangue escorra 
dos meus pulmões. Contudo, minhas pernas cedem e me jogam ao chão, abandonado 
pelo corpo, a se contorcer enquanto se desfaz em líquido.
 Arrasto-me, então, da boca. A moleira ainda aberta me permite passar pela 
estreita abertura ensanguentada. Tusso o líquido amniótico e deixo o ar encher os 
meus pulmões. Só agora percebo que estou no colo de quem cortou o meu cordão 
umbilical, separando-me do cadáver do chão da sala. Está sem roupa, e me oferece o 
peito. Quanto mais eu mamo para matar a fome, mais cresço e mais vazio me sinto. Meu 
corpo muda: ganho força, ganho pelo, mantenho-me vazio. Sugo tudo que ela podia me 
oferecer e a deixo só ossos ao lado do outro cadáver na sala. Vou para a rua.
 Todos me olham, todos sabem meu passado, sou julgado e logo sentenciado. O 
ferro de meu sangue se mistura ao ferro dos porretes, ao ferro da viatura, ao ferro das 
grades. Afastado dos outros, porque sempre fui o outro. Mas a carne é forte, e carne 
devora carne para viver. Da gordura se faz músculo, do músculo se faz pele, da pele se 
faz osso e das vísceras se faz o rato que sou, rastejando para a liberdade fora da cela.
 Ainda me julgam, minha sentença é perpétua, porém sou pequeno e me escondo 
sob o chão que pisam. Vingo-me devorando seu lixo e transformando-o em morte. Não 
há morada em que eu não entre e não há ninguém a salvo da minha destruição. Sou 
merda, sou mijo, sou pelo, sou lixo, sou sangue.
 Sou anjo da morte, volto-me aos céus, estendo minhas asas e conquisto a noite 
escura. Minha degradação é completa, não há um lugar onde possa existir paz.Por isso 
me acalmo e, deslizando sobre as nuvens, faço-me misericordioso.
 O fim se reaproxima. Retorno ao local da minha origem. Entro pela janela, deito-
me novamente no meu berço, novamente atrás de barras.
 Coloco o dedo na boca e a língua dança pela unha seguindo o ritmo da sucção. O 
sol está alto no céu e, sem saber o porquê, choro. Entram no meu quarto e me pegam no 
colo. Beijam minha pele macia, olham para os meus olhos arregalados. Mordem a perna, 
deixando apenas umas poucas fibras presas ao osso; na segunda investida, devoro esses 
fiapos com mais um pedaço. Em minutos, sou reduzido a ossos e cartilagem.
 Saio do quarto satisfeito, estufado, completo. Limpo o filete de sangue que escorre 

Ícaro Sampaio Viana
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pelo canto da boca e me direciono para o sofá.



poe
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Souza

fênix

muito além da leitura, ser
lida. muito além
da loucura. da raiva.
atrás dessa porta fechada, bate
alguém.
grita alguém. não possui as chaves,
apenas os sapatos. uma
mina de sangue e coágulo.
muito, muito além da fera e do anjo.
gutural e sangra, jorra pelos caminhos.
quem te conhece, ó criatura!
estanca essa hemorragia nos beijos que te dão!
alguém não escuta. continua a gritar e
erguer seus punhos de fogo.
muito além da dor,
a essência. 

 Souza é Ana Carolina. Nasceu em 
1996 e está cursando Letras.



Atenção demais
Olhares frustrados demais 
Risadas e comentários machucam, eu sei,
E sempre ter que dizer eu tentei
com certeza é a melhor opção 
Ser o seu pior crítico talvez não 
Só não desista do destino que já é seu 
Já foi provado tantas vezes que o mereceu 
O fato é só um e um só há de mostrar:
O que há dentro de um artista ninguém é capaz de tirar 
Modificar, 
Alterar, 
Adulterar…
Acredite 
(Des)acredite 
Viver sem receio de que destruam a sua felicidade 
É realmente viver de verdade
Ou, se assim não for, 
Morrer pra mostrar a sua arte. 

 

Acredite desacreditando

Ingrid da Silva Oliveira

36

Ingrid da Silva Oliveira nasceu em março de 1996 
em Capivari, São Paulo. É estudante de Letras-
inglês  da UNIMEP – Universidade Metodista de 

São Paulo.



37

Eduardo Forgiarini

Arranco-te, poeta, as retinas fatigadas e aproprio-me.
Tua pele serve-me de veste e também teus ossos.
A tinta entranhada em teu estômago passa a mim e crio monstros.
 
O lastro de meu corpo,
ineficaz,
condiciona a queda
da carne ao primeiro passo.
 
Erro em meio a cabeças fartas e almas sob escombros.
 
As cores ferem-me em variações bruxuleantes, como lâminas duma cartela que se 
expande
da singularidade à ambivalência
e cortam
e cortam
e cortam
continuamente
sem fôlego ou piedade.
 
Há carros, motos, ônibus, trens, placas, faixas, outdoors, prédios, pássaros, há vagas,
não há vagas,
há pedras, sons, pó, ar, beleza e morte.
 
Há dor.
 
Marco o asfalto, cruzando de uma extremidade a outra;
pedestro. 
 
A metalidade choca-se contra mim e, calmo, sinto o mármore fragmentar-se
e os corvos deixarem-me, se aproveitando do arcabouço esmagado.
 
Aproxima-te, agora, e faça-me teu como tu és meu.
 

Errante 
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Eduardo Forgiarini é estudante de graduação em Letras na UFPR.

Já não sou nada,
senão nada,
senão tudo,
senão tu.



Doze de Abril - eu entendi 

Hoje é um daqueles dias 
Que não tem volta
Que se revolta 
Que se suporta 
Assuntos triviais 
Irritantemente pessoais 
Um tanto quanto anormais
Acabando por se afundar

Hoje é um daqueles dias
Em que sobreviver é um mistério 
Pra não se levar a sério 
Dilemas fundamentais 
Questões existenciais
Focando no estar e não no ser 

Hoje é um dia daqueles 
Em que se perde o ônibus 
Se quebra o lápis 
Se mata pra não ser morto 
E se torce pra não morrer 

Você sabe que dia é hoje
Você se recorda aquela quinta-feira passada 
O que acontece conosco nesses dias não tem explicação
Mas tem julgamento, 

Ingrid da Silva Oliveira  



Ah como tem
“Tá de chico” eles disseram 
“Mal comida” - replicaram
“Vai dar que passa” - me sugeriram, 
E veja só que prestativos
Mas não passou 
Não vai passar 
Vez ou outra me deixa mas volta 
Vez ou outra eu sinto falta e suplico a sua volta
Mas é em dias como esse que se percebe o que não quer perceber
Que se enxerga o que não quer enxergar 
E se entende o que não quer entender 
Só se sente dor

E por fim hoje voltou
Me pediu pra sossegar 
Me pediu pra descansar 
Me pediu pra respirar 
Me pediu um beijo 
E eu neguei
Me pediu um abraço 
E eu neguei
Por fim disse: 
Por que me deixastes? 
Por que voltas agora querendo meu perdão?
Por que imaginas que eu, justo hoje vou ajudar-te?
E só me disse:
Você existe 
Você insiste 
Você persiste 
Mas se eu me perder…
Se eu me perder… 
E se foi 
E eu? 
Eu entendi

Ingrid da Silva Oliveira nasceu em março de 1996 
em Capivari, São Paulo. É estudante de Letras-
inglês  da UNIMEP – Universidade Metodista de 

São Paulo.



Dois mil e quinze

Talvez a morte seja apenas o caminho mais rápido. 
Indolor, imaginável, incerto, promissor e indecifrável. 
Tá bom? Tá bom. 
Talvez a morte seja apenas o caminho mais rápido, 
A satisfação, a dor ao impacto, a emoção ao fim. 
Tá bom? Nem tanto. 
Ok, indolor, imaginável, incerto, promissor, indecifrável e incapaz, 
Incapaz de causar maiores dores que o necessário.
Não mais que o necessário, por favor.
E duas pedras de gelo com aminoácido num copo cheio de pólvora e palavras sem sen-
tido. 
Ah, e sem açúcar, estou de dieta. 
Falando em dieta tenho sofrido mais que o previsto outrora e tive que declarar falên-
cia.
É que de vez em quando, e só de vez em quando, é preciso esperar. 
Esperar o sol, esperar a hora do café que demora e demora…
Esperar os 20 anos, depois os 30, os 50 e os 87, até ser pego de surpresa por um 
ataque cardíaco que veio silencioso, sorrateiro...
Neste momento, você se recorda da caixa do correio, da caixa de mensagens do celu-
lar e não vê nada. 
Espere. 
Respire.
Inspire. 
De novo. 
Não deu. 
Morreu.

Ingrid da Silva Oliveira  



Morreu então lentamente, ouvindo os soluços de quem agora jurou amar como nunca. 
“Bem feito, era isso mesmo que eu queria!”, posso até ouvir a voz do recém falecido, 
indignado, surpreso
“Agora me dá valor, agora é muito tarde”
Espere um momento , posso até me dirigir ao estimado defunto, Mas você, se deleita 
com o sofrimento alheio. 
Quem é pior? 
Pensando melhor Eu. Sem dúvida. 
Descanse.
Foi um ano de reflexões, afinal.

Ingrid da Silva Oliveira nasceu em março de 1996 
em Capivari, São Paulo. É estudante de Letras-
inglês  da UNIMEP – Universidade Metodista de 

São Paulo.
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 Queremos ordem
Queremos padrão
Queremos que tudo aja como nós
Queremos que o arbítrio que nos define
Defina tudo
 
Se, de fato, há uma mente por trás
Dos fenômenos e da sequência deles
Trata-se de uma alma sádica
Uma alma que nos maltrata
Uma alma que joga conosco
E que jamais conheceremos
 
Perceber o mundo é sentir
O apenas, o existente
Ser passível do acidente
Das coincidências dele
Do mundo
 
Perceber que somos limitados
É uma tarefa complicada
É assumir que não podemos
Que não há forma de sermos
O animal racional que tanto queremos
 
 

Insistimos em crer
Que toda a existência
Toda a complexidade
Todo o universo e mais
É, além de nosso,
Para nós
 
Macacos terráqueos
Sentindo numa perspectiva pífia
Amamos a nós mesmos
Louvamos nossa capacidade
Criamos deidades
Somos o supra-sumo da criação
 
A aleatoriedade dos acontecimentos
Nos coloca numa posição difícil
Pois, como não entendemos
E não prevemos
Alguma coisa?
 
Nossa arrogância prevalece
Inventamos e conjecturamos
Mas o cosmo não se importa
Apenas age randomicamente
Apenas resiste a nossa vontade
Apenas segue leis arbitrárias
Apenas causa e reage
Apenas nos envolve
Apenas é

Gustavo Faria

Deus Acaso

Gustavo Faria tem 20 anos e cursa Filosofia (UNICAMP)
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Érica Bombardi

Liberdade fêmea selvagem

Apesar do medo
e da soma de minhas agonias,
apesar das angústias
e até de minhas epifanias,
além, muito aquém, das culpas,
eu te chamo.

Liberdade, 
que eu chamo todos os dias,
cansada de esperar,
passei a lhe buscar 
e descobri por que não me atendia:
você está em amarras.
Cabe, então, a mim, achá-la
e devorar suas correntes
com a força de meus dentes.

Uma vez soltas,
você e eu, Liberdade fêmea selvagem,
encontraremos a porta secreta
e, lá fora, a luz que quase nos cega
não nos fará recuar.
De mãos dadas, eu e você,
encheremos nossos olhos de alma.
E será ela que fará o tambor soar 
para lembrar ao nosso coração
que a coragem nasce da fome de cantar.
O corpo, em sintonia, vai lembrar
de bater os pés, cavalgar,
sentir nos cabelos o vento,
cheiro de lavanda no ar,
abrir nosso caminho e caminhar.

Érica Bombardi é formada em Editoração 
(USP), publicou dois livros Canto do Uirapu-
ru (2016) e Além do deserto (2012), além de 
inúmeros contos. Acumula prêmios literári-
os desde 2015 por seus livros, contos e poe-
mas. Encontra-se em facebook.com/ciapoesia  
blog https://ericabombardi.wordpress.com/.
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Metamorofose
Francisca Elisa Carvalho Rosa

Amor não morre
Transforma
 
Amor vira ódio 
Vira desejo
Amizade 
Vira saudade
Ou felicidade
 
Amor é sempre amor
Mas nem sempre 
Envolve carne 
Desejo 
Ou passado
 
Pode - se amar 
E não querer por perto 
Pode - se amar 
E não poder sair de perto

Francisca Elisa Carvalho Rosa nasceu em 
1996 em Leme, São Paulo. Ingressou no 

curso de Letras da Unicamp em 2015. 

Amor é sempre profundo 
E no fundo
Não tem motivo de existir
 
 
Amor encontra no deserto 
Razões pra resistir
 
Amor isso, amor aquilo
Quantas vidas é preciso 
Pra saber o ser que ama
Que amor não vai 
Amor nasce 
Permanece 
E transforma?



46

e sua janela sacode, 
a luz dissolve-se em covardia, 
pisca, estrebucha e morre.
ali, em seu quarto, 
durante a noite, quando você é solitário, 
assombra a poesia. 
do canto oblíquo ela se ergue, 
puxa sua coberta, 
deita-se a seu lado, 
e lhe diz com hálito tóxico 
que o fim está próximo.

anunciamos o passado 
distraímos o futuro, 
desenterramos o presente. 
invocamos o fim das eras 
apenas para revelar 
que o fim está próximo. 
assim, a cada passo, 
mais perto vamos estar 
de quando o fim, 
de fato, formos anunciar.
mas não se engane 
com nossos devaneios -  
são tolos no claro do dia. 
sim, sabemos. 
não nos julgue todos qual crianças, 
hippies ou gatos em dia de faxina. 
isso é insano, é inexato, 
pois poucos são os eleitos a tão cobiçados 
cargos 
 – um dia, glorioso dia, eu serei gato. 
até lá, eu me conluio aos profetas das 
praças, 
daqueles de quem  você se desvia.
rimos pois você não desconfia 
que nosso verso eclode 
no exato instante em que uiva a ventania 

Érica Bombardi

Profetas

Érica Bombardi é formada em Editoração 
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mas. Encontra-se em facebook.com/ciapoesia  
blog https://ericabombardi.wordpress.com/.
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grito sem voz,
ação que nada faz.
Sou bailarina sem música,
fada sem magia,
poeta sem poesia,
maduro na terra do nunca…
Sou lágrima feliz,
sorriso angustiado.
Do nada, o complemento,
do tudo, o vazio.
Refletida nos olhos teus (sejas quem for)
sou irreal.
Na razão do teu sorriso,
o sentido surreal.

Sou o parnasiano sem métrica,
o determinado simbolista,
o moderno precioso,
o barroco simplista,
Sou vanguarda sem manifesto,
silêncio em protesto
mendigo que não passa frio,
político sem teto.
Sou o plural ímpar,
a igualdade do oposto,
metade que nada completa,
o atarefado ocioso.
Sou ódio que protege,
dor que acalenta,
carinho que  destrói,
o vácuo que sustenta.
Sou caminho sem destino. 
ambiguidade e sentido,
metáfora sem relação,
o paradoxo sem contradição.
Sou ying e yang, 
um sem o outro.
Passo disperso do equilíbrio,
equilíbrio em queda livre.
Sou a paz que busca a guerra, 
guerra que traz paz,

Francisca Elisa Carvalho Rosa

Sereno Caos

Francisca Elisa Carvalho Rosa nasceu em 
1996 em Leme, São Paulo. Ingressou no 

curso de Letras da Unicamp em 2015. 



Foi só por hoje

Ingrid da Silva Oliveira

Estraguei algo que me era essencial e de que agora já nem sei mais.
Senti falta de algo que jamais existiu, jamais. 
Então só por hoje procurei não enlouquecer, mas só por hoje. 
Só por hoje eu quis ficar só e voltar sozinho. 
Só por hoje quis tirar minhas lentes e enxergar por mim mesmo. 
Só por hoje não quis saber de mais nada e fiz questão de esquecer do que sabia. 
Quis me imunizar das dores que senti em tempos passados em que embaixo do cura-
tivo não havia cicatrizado.
Quis não dar valor só depois de perder. 
Quis consertar antes de decidir jogar fora. 
Quis experimentar antes de dizer que não gosto. 
Quis pensar bastante antes de responder o “bom dia”.
Mas, para que tudo isso fosse feito, tomei distância,
Porque só de longe é que se vê com plenitude.
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Salgar

Vanzella Junior

Tenho jogado sal
nos meus sonhos e em seus raquíticos 
intentos. 
Tenho semeado tanto sal
aqui dentro 
que minha paz
suicidou-se diante deste tormento:
ver-se acorrentada ao irreal
num presente contínuo que está se arrastando
e tornando líquidas as raízes aéreas
que um dia (con)tive. 
[ou será que de novo invento?]

O sal me queima o ventre. 
Este sal maligno, corruptor, 
disfarçado de neutro,
tal como os despropositados incêndios. 
Este sal que não sai nunca mais e
que me estraga a carne, a mente,
o futuro já corroído.
Este maldito sal asfixia a semente. 
Tenho me cercado de sal
à espera do intangível esquecimento,
oásis invisível aos olhos cegos 
por tanto sal e árido (conhe)cimento. 
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E, de sal em sal, resto asfixiado
num terceiro espaço, aquém 
do real sofrimento, 
posto que minha chaga não é real,
mas nem por isso infrutífero fingimento.

O que sei, é que me sobra sal
e que, através deste, irei pôr fim ao meu
tormento. 
O sal que me dava a vida, o mesmo que tirou de mim
o enternecimento, 
e que me escapa do corrosivo ventre,
um dia, me será o caminho de volta para a impelida vida
e en-fim será de um todo inútil este ensurdecedor
Conhecimento.

Vanzella Junior é um rapaz de 20 anos, profes sor de português para estrangeiros no 
Centro de Línguas e Interculturalidade da UFPR e estudante de graduação Letras-

francês. 
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Introdução

 Uma das cenas mais famosas de Capitães da areia1 é o suicídio de Sem-Perna ao 
se vingar da polícia gozando de sua própria morte. O direito de morte, de determinar 
o fim da sua vida para fugir do sistema penal, exercido pelo personagem, leva-nos a 
propor um paralelo entre o que o filósofo Michel Foucault comenta sobre esse direito 
na última parte de História da sexualidade: a vontade de saber2 e o capítulo Como um 
trapezista de circo3 da obra de Jorge Amado. 
 Entretanto, antes de nos determos à análise, questionamo-nos sobre o que é ser 
delinquente – rótulo empregado àquele que transgride as normas e as leis vigentes. Para 
tal, recorremos a Jean-Jacques Rassial, psicanalista francês, que, em O adolescente e o 
psicanalista4, traz a análise etimológica do termo: 
[o] que é um delinquente? É alguém que delinque, que faz falta ao que “linque”, mas 
também àquilo que o “linque”. A etimologia da palavra é interessante: de-linquere. 
Linquere é deixar algo, ou alguém, no seu lugar e o de marca a separação, o destacamento5.

 Nesse sentido, o delinquente pode ser visto como o marginal, o excluído, o sem-
lugar, fazendo “uma tentativa, dentre outras, de inventar outro espaço, outras regras 
de deslocamento do sujeito e dos objetos”.6 Ou seja, o fato de o menino ter se jogado 
do famoso Elevador Lacerda de Salvador, na parte burguesa da cidade, parece criar, 
durante a queda, um lugar-outro, mas ao qual o menino pertence.
 Esse mecanismo de expurgo, flagrado na palavra delinquente, é analisado em 
diversas obras de Foucault, como em Microfísica do poder7, quando o autor comenta 
algumas das formas que fundaram o sistema penal:

[é] perfeitamente claro que, desde o fim da Idade Média até o século XVIII, 
todas as leis contra os mendigos, os ociosos e os vagabundos, todos os órgãos 
de polícia destinados a expulsá-los os coagiam [...] a aceitar no próprio lugar 
onde vivam, as condições extremamente ruins que lhes eram impostas. Se as 
recusavam, tinham de partir, se mendigavam ou “não faziam nada”, seu destino 
era o aprisionamento e constante trabalho forçado.8  

 Apesar de retratar o século XVIII, essa suposta aceitação das más condições 
impostas àqueles que estão à margem é ainda vista nos dizeres sobre os pobres e os 
delinquentes hoje em dia, assim como a ideia de que eles têm que partir, tem que 
ir para um lugar-outro que não a parte desenvolvida da cidade, contentando-se com 

Giulia Mendes Gambassi

Como um trapEziSta dE CirCo: da dElinquênCia ao 
dirEito dE mortE
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sua realidade. E sabemos que quando esses sujeitos demonstram certa ambição ou até 
quando conquistam alguns itens que antes eram reservados à burguesia, é com escárnio 
e condenação que se comenta o fato.
 Ainda considerando esse não-lugar, em a História da loucura9 temos a Stultifera 
navis ou nau dos loucos, comentada no capítulo que abre a tese de doutoramento de 
Foucault. Na obra, o filósofo faz uma arqueologia de práticas e instituições relacionadas 
à loucura na história ocidental e, no capítulo em questão, conhecemos a embarcação 
que exilava os desviantes – aqueles que, de alguma forma, pareciam merecer o castigo 
divino da doença (lepra, principalmente), da pobreza, da mendicância e da prisão sobre 
a água – sobre a água. Ou seja, quando na nau, os transgressores da norma não tinham 
nação ou lar, de-linquiam. 
 Logo, o deslocamento, reservado ao de-linquente, é uma constante desde a Idade 
Média, no ocidente, pois, mesmo que não houvesse naus no contexto em que Capitães 
da areia foi produzida, as casas de acolhimento ou detenção e até mesmo a rua em que 
os meninos do grupo atuavam, marcavam materialmente sua exclusão. Atualmente, 
essa é ainda a realidade de presos, moradores de rua, entre ouros de-linquentes, não 
sendo preciso estar sobre a água para estar em um não-lugar.

Capitães da areia

 Escrita por Jorge Amado em 1937, a obra Capitães da areia trata de um grupo 
de meninos de rua que vivem em um trapiche, algo como um armazém abandonado, em 
Salvador e que cometem pequenos furtos e trapaças para sobreviverem. Considerada 
uma narrativa de cunho realista, a obra foi tratada como propaganda comunista e 
teve mais de 800 exemplares incinerados.10 Causando desconforto em alguns leitores, 
retrata como, na época e ainda na atualidade, esses menores são vistos e tratados pela 
sociedade: com ojeriza e certa piedade.
 Capitães da areia é estruturada em quadros independentes, que vão revelando os 
caminhos, passados, presentes e futuros, de menores pertencentes ao grupo homônimo. 
Mesmo sendo uma ficção, a inserção de textos do tipo jornalístico dá um efeito de 
veracidade às linhas que vão rapidamente sendo lidas e que compõem uma fotografia 
da miséria, do desamparo e da exclusão de meninos de rua no Brasil.
 Esse grupo era composto por mais de cinquenta crianças, sendo Sem-Pernas o 
personagem a quem vamos enfatizar neste trabalho. Portador de deficiência física, ou 
coxo, como é chamado no livro, Sem-Pernas denuncia diversas vezes a falta de carinho 
e de amor que compunham sua vida e chegou a ser preso em uma experiência que o 
marcou profundamente, com humilhações e torturas – que não se distanciam do que 
ocorre além da ficção11 – que desabrocharam no menino um ódio incontrolável 
 Outros acontecimentos se destacam na obra, como a morte de Dora e a prisão 
de Volta Seca por homicídio. Além disso, Pedro Bala engaja-se em lutas políticas, 
incentivadotivado pelo fascínio que o acomete quanto às circunstâncias da morte de 
seu pai, que era sindicalista. Entretanto, como mencionamos, é em Sem-Pernas e, mais 
especificamente, em seu suicídio, que deteremos nossa análise neste artigo.
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Do direito da morte

 No primeiro volume da História da Sexualidade12, intitulado A vontade de saber 
e publicado em 1976, Michel Foucault discute a hipótese repressiva na sociedade 
ocidental entre os séculos XVII e XX. A repressão que supostamente restringiria ou 
silenciaria os discursos sobre sexo, mostrou-se positiva e incentivadora da produção de 
dizeres sobre o tema, assim como a evolução pastoral e católica da confissão. Ademais, 
aliado à cientificização do sexo, esse processo trazia à tona o desejo, a vontade de saber 
uma suposta verdade sobre o sexo. A partir disso, o autor parte para como a sexualidade 
está atrelada à constituição identitária dos sujeitos. 
 Atentemo-nos, então, à quinta e última parte desse primeiro tomo, em que o 
autor discorre sobre o Direito de morte e poder sobre a vida. De acordo com Foucault, 
então, por um longo período, o poder soberano, ou seja, das figuras de autoridade 
máxima, tinha direito sobre a vida e a morte dos sujeitos, sendo um “direito de apreensão 
das coisas, do tempo, dos corpos e, finalmente, da vida; culminava com o privilégio de se 
apoderar da vida para suprimi-la”.13  
 Quando esse direito de morte e o poder sobre a vida extrapolam a esfera jurídica 
e soberana, o biopoder controla e regula, também, aquilo que se diz do biológico da 
população e seus fenômenos. Tal, foi indispensável para o desenvolvimento do sistema 
capitalista, que pôde ser garantido pelo controle tanto dos corpos quanto de sua (re)
produção (controle de natalidade e crescimento demográfico). Além disso,

[u]ma outra consequência deste desenvolvimento do biopoder é a importância 
crescente assumida pela atuação da norma, às expensas do sistema jurídico da 
lei. A lei não pode deixar de ser armada e sua arma por excelência é a morte; 
aos que a transgridem, ela responde, pelo menos como último recurso, com 
esta ameaça absoluta. [...] Já não se trata de pôr a morte em ação no campo da 
soberania, mas de distribuir os vivos em um domínio de valor e utilidade.14

 Seguindo, então, uma lógica capitalista, a vida assume um papel valorativo e útil 
na sociedade em que o sujeito só será digno de direitos e dignidade, se for considerado 
como produtivo para o sistema. A lei, entretanto, funciona cada vez mais como norma e 
a instituição judiciária se integra a um conjunto de técnicas reguladoras da vida. Para 
além do controle, algumas instituições como escolas, hospitais psiquiátricos e prisões, 
buscarão corrigir os desviantes que a elas se apresentarem, tentando normalizar e 
normatizar os sujeitos a partir do “efeito histórico de uma tecnologia de poder centrada 
na vida”.15  
 Nesse sentido, atentamo-nos ao que o autor coloca como direito de morte e sua 
possível relação com o suicídio de Sem-Pernas como uma forma de resistência e de (re)
tomada de poder sobre seu corpo e também sobre sua morte, que pareciam pertencer 
ao Estado, apesar de sua vida não ser amparada por ele.

Como um trapezista de circo

 A seguir, temos o excerto em que Sem-Pernas comete suicídio. A análise que 
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faremos partirá dos conceitos revisitados de delinquência (como não lugar), do poder 
sobre os corpos e do direito de morte. 

[...]Sem-Pernas ficou encurralado na rua. Jogava picula com os guardas. Estes 
tinham se despreocupado dos outros, pensavam que já era alguma coisa pegar 
aquele coxo. Sem-Pernas corria de um lado para outro da rua, os guardas 
avançavam. Ele fez que ia escapulir por outro lado, driblou um dos guardas, 
saiu pela ladeira. Mas em vez de descer e tomar pela Baixa dos Sapateiros, se 
dirigiu para a praça do Palácio. Porque Sem-Pernas sabia que se corresse na 
rua o pegariam com certeza. Eram homens, de pernas maiores que as suas, e 
além do mais ele era coxo, pouco podia correr. E acima de tudo não queria que 
o pegassem. Lembrava-se da vez que fora à polícia. Dos sonhos das suas noites 
más. Não o pegariam e enquanto corre este é o único pensamento que vai com 
ele. Os guardas vêm nos seus calcanhares. Sem-Pernas sabe que eles gostarão 
de o pegar, que a captura de um dos Capitães da Areia é uma bela façanha 
para um guarda. Essa será a sua vingança. Não deixará que o peguem, não 
tocarão a mão no seu corpo. Sem-Pernas os odeia como odeia a todo mundo, 
porque nunca pôde ter um carinho [...]. Apanhara na polícia, um homem ria 
quando o surravam. Para ele é este homem que corre em sua perseguição na 
figura dos guardas. Se o levarem, o homem rirá de novo. Não o levarão. Vêm em 
seus calcanhares, mas não o levarão. Pensam que ele vai parar junto ao grande 
elevador. Mas Sem-Pernas não para. Sobe para o pequeno muro, volve o rosto 
para os guardas que ainda correm, ri com toda a força do seu ódio, cospe na cara 
de um que se aproxima estendendo os braços, se atira de costas no espaço como 
se fosse um trapezista de circo.16  

 Quando Sem-Pernas se joga do Elevador, na Cidade Alta, em Salvador, parece 
renegar o seu não-lugar de delinquente e (re)tomar o poder sobre seu corpo, com a única 
lei que parece reger a todos, independentemente de classe social: a morte.17  E além 
do contraste da Cidade Alta e da Cidade Baixa marcar uma oposição socioeconômica, 
durante a queda, Sem-Pernas parece criar um lugar-outro ao qual, finalmente, 
pertenceria. 
 Sua experiência traumática com a polícia alijada à única vingança que pareceria 
possível – como em essa será a sua vingança. Não deixará que o peguem, não tocarão a 
mão no seu corpo –, o levaram à fuga que parecia possível naquela situação: o suicídio. 
Além de ressaltar o que já destacamos do Direito de morte e poder sobre a vida, de 
Foucault, esse ato também nos remete ao que o filósofo disse sobre sua representação 
como o direito individual e privado de morrer, que Sem-Pernas exerce na cena:

[a]gora é sobre a vida e ao longo de todo o seu desenrolar que o po-der estabelece 
seus pontos de fixação; a morte é o limite, o momento que lhe escapa; ela se torna 
o ponto mais secreto da existência, o mais “privado”. Não deve surpreender que 
o suicídio – outrora crime, pois era um modo de usurpar o direito de morte que 
somente os soberanos, [...] tinham o direito de exercer – tenha-se tornado, no 
decorrer do século XIX, uma das primeiras condutas que entraram no campo 
da análise sociológica; ele fazia aparecer, nas fronteiras e nos interstícios do 
poder exercido sobre a vida, o direito individual e privado de morrer.18  

 Além disso, em Vigiar e punir ([1975] 1997), a criminalidade e as formas 
de punição, como apresenta Foucault, são pensadas a partir do deslocamento da  
penalidade e do processo de criminalização do registro do poder soberano para o  
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registro do poder disciplinar. Mesmo com essa mudança, apesar de termos assistido o 
fim do suplício medieval, do castigo infligido à carne por meio da violência escancarada 
para a punição da alma, ou uma “psicologização” dos dispositivos de punição, a queda do 
corpo de Sem-Pernas nas pedras poderia ser vista como a forma máxima de resistência 
ao poder punitivo representado pelos policiais. E apesar da fuga, Sem-Pernas não deixa 
de se submeter a esse poder, pois o suicídio não ocorreu simplesmente por vontade, 
mas como um mecanismo de defesa ao que regulava seu destino. Afinal, para Foucault, 
escapar da polícia é uma forma de lutar contra os mecanismos da justiça, pois “pode-se 
fazer guerrilhas contra o poder de justiça sem impedi-lo de se exercer. Por exemplo, 
escapar da polícia, ridicularizar o tribunal, ir pedir satisfações a um juiz”.19 
 Para o senso comum, os de-linquentes merecem sofrimento, punição e até 
morte, enquanto os que seguem as regras se vangloriam de estar nas conformidades da 
sociedade, reforçando a exclusão e o silenciamento daqueles que se distanciam delas. 
Entretanto, ignoramos que a violência também está presente nas próprias formas 
da lei. Derrida versa sobre isso em Força de Lei20, partindo de Montaigne, Pascal e 
Benjamin, concluindo que existe uma violência instauradora da lei (presente no processo 
de sua criação/instituição) e uma violência preservadora (que mantém corrente a 
lei instituída). Logo, apesar de ser mais destacada a violência no ato daqueles que a 
transgridem, ela também é (re)produzida nos próprios mecanismos que supostamente a  
extinguiriam e expurgariam da sociedade, estando a delinquência de Sem-Pernas e dos 
demais Capitães da areia dentro do ciclo de previsibilidade da lei. 
 Voltando à imagem que Como um trapezista de circo traz, Sem-Pernas se 
movimenta pendularmente entre o não-lugar de delinquente e a (re)tomada de poder 
sobre o seu corpo, ao se jogar de costas e braços abertos do Elevador Lacerda. Quando 
se lança ao ar como um trapezista, Sem-Pernas toma para si o direito de morte que 
antes estava sob o poder dos policiais, principalmente pelo fato de que, em vida, teria 
que se submeter às violências daqueles que representavam a lei. Dentre todos os direitos 
negados aos que não têm posses ou família, o único que ainda persiste é o direito de 
morrer. 
 Mesmo sendo visto como predador social, entre os trapézios da lei e da vida, 
sem rede de proteção – do Estado ou do circo (que a palavra trapezista traz) –, Sem-
Pernas responde aos perigos que o sistema prisional, tal como é, proporciona: “[...] se a 
prisão cria o perigo, é justo e legítimo querer escapar dela. [...] Ninguém deve-se fazer 
cúmplice daqueles que o expõem voluntariamente a tornar-se perigoso. A evasão, nesse 
caso, é um dever”.21 Logo, uma possível e breve conclusão da análise aqui apresentada, 
seria a de que o salto de Sem-Pernas denuncia, junto ao pensamento de Foucault, a 
urgência de olharmos e analisarmos como está estruturado o aparato de vigilância e 
punição dos de-linquentes, para que a evasão em queda livre não se mostre como a 
única possibilidade de resistência.
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 Cirurgias plásticas, dietas, check-ups periódicos, tratamentos estéticos, prevenção 
de doenças e um exacerbado cuidado com o corpo: realidade contemporânea que pode 
sinalizar mais do que uma tentativa de atingir padrões sociais e poupar sofrimento. 
Partindo desse contexto, neste trabalho, pretendemos fazer um percurso teórico, 
sobretudo a partir dos estudos de Michel Foucault, a respeito da questão do biopoder 
e da cultura de si, a fim de compreender como essas questões se dão atualmente e em 
que medida esse controle dos corpos estaria ligado a uma tentativa de domínio sobre a 
morte.
 Para iniciar as reflexões, é importante elucidar que a questão do biopoder tardou 
a aparecer na sociedade ocidental - e na obra de Foucault, especificamente, o termo foi 
utilizado, pela primeira vez, no primeiro volume da História da Sexualidade. Durante a 
Idade Média, prevaleceu o poder soberano e, com ele, os rituais de suplício suscitados 
para garantir a proteção do reinado. Nessa época, muito mais do que a questão da 
vida (bio), o que era preconizado era o direito de morte, de tirar a vida ou de deixar 
o indivíduo viver. Isso se modificou, sobretudo, com a crença de que a justiça deveria 
punir em vez de se vingar - fato que, consequentemente, culminou no apagamento do 
corpo violentado e destinado ao espetáculo. 

O poder, a partir de então, passou a ir além de confiscar a vida dos súditos,
[era] destinado a produzir forças, a fazê-las crescer e ordená-las mais do que a 
barrá-las, dobrá-las ou destruí-las. Com isso, o direito de morte tender[ia] a se 
deslocar ou, pelo menos, a se apoiar nas exigências de um poder que gere a vida 
e a se ordenar em função de seus reclamos. 1

 
 Nesse sentido, traçavam-se, aí, os primeiros esboços do poder sobre a vida, o 
qual foi se desenvolver, mais precisamente, a partir do século XVIII, sob duas formas 
principais: a tecnologia anatômica e a tecnologia biológica. 
 Segundo Foucault², a tecnologia anatômica – presente, sobretudo, no capitalismo 
de produção3 - foi centrada no corpo como máquina, isto é, tinha como objetivo adestrar 
e garantir o máximo de aproveitamento do corpo enquanto força de trabalho - os 
chamados “corpos-dóceis”4; a outra tecnologia, por sua vez, foi centrada no corpo-
espécie, “no corpo transpassado pela mecânica do ser vivo e como suporte dos processos 
biológicos: a proliferação, os nascimentos e a mortalidade, o nível de saúde, a duração 
da vida, a longevidade”5. Foi, justamente, por conta de toda essa preocupação biológica 
que, a esta última tecnologia, deu-se o nome de biopoder; e é, justamente, porque a 
morte é um processo biológico que, a nosso ver, não haveria conceito melhor do que 

 
Thais Caroline Alves

o ControlE doS CorpoS E a tEntativa 
dE dominar a mortE



60

esse para compor este trabalho. 
 Para Paulo Vaz, esse biopoder conseguiu espaço, principalmente, no capitalismo 
de produção - sistema em que se produz muito mais do que aquilo que é, de fato, 
necessário. Isso porque, nesse contexto, o corpo deixa de apenas consumir para se 
tornar algo a também ser consumido6, fato que explica as diversas formas de cuidados 
de si surgidos a partir de então.
 Por cuidado de si, entendemos o ato de “tomar a si próprio como objeto de 
conhecimento e campo de ação para transformar-se, corrigir-se, purificar-se e promover 
a própria salvação”7. Ele estaria completamente imbricado com o biopoder, afinal, já 
nos ensinara Foucault que só se tem poder sobre o corpo na medida em que se conhece 
(saber-poder) e se cuida dele. 
 Mas, embora o biopoder tenha aparecido tardiamente, com relação ao cuidado 
de si, sabe-se que este era um tema que já perpassava a cultura grega8. Nessa época, 
a partir do olhar de Sócrates, o cuidado de si funcionava, principalmente, como uma 
forma de governar bem, pois se acreditava ser muita presunção gerir uma cidade, criar 
conflitos com outros reis e até aconselhar o povo sem ter, anteriormente, se ocupado de 
si e de sua alma (ascese). Ao longo do tempo, no entanto, tal conceito sofreu inúmeros 
deslizamentos de sentido, ao ponto de ter adquirido, segundo Foucault, um alcance de 
prática social.9 
 Depois de tantas mudanças comportamentais – afinal, o cuidado de si que vemos 
hoje não tem mais o caráter administrativo da Grécia Antiga, por exemplo -, essa 
prática de si adquiriu proporção de uma “cultura de si”, ao ponto de constituir, no 
mundo moderno, o que ele chamou de tecnologia do eu, isto é, 

[tudo aquilo que] permite aos indivíduos efetuar, por conta própria ou com ajuda 
de outros, certo tipo de operações sobre seu corpo e sua alma, pensamentos, 
conduta, ou qualquer forma de ser, obtendo assim uma transformação de si 
mesmos com o fim de alcançar certo estado de felicidade, pureza, sabedoria ou 
imortalidade. [FOUCAULT, [1982] 1994, p.02].5 

 A tecnologia de eu diferencia-se do cuidado de si da Grécia antiga, principalmente 
em relação ao conhecimento de si, porque, enquanto na cultura grego-romana o 
cuidado de si era o responsável por promover o conhecimento de si, no mundo moderno, 
o conhecimento de si já se basta, é o princípio fundamental, haja vista a quantidade 
de informações existentes em relação a nossa constituição, vindas de nós e de outros 
poderes-saberes. 
 Nesse contexto, em nossa sociedade, podemos notar que toda essa cultura de si, 
desde o advento do biopoder, tem sido ampliada, sobretudo, no que cerne a se equipar 
contra a morte. Basta ver que

o desenvolvimento dos conhecimentos a respeito da vida em geral, a melhoria 
das técnicas agrícolas, as observações e medidas visando à vida e à sobrevivência 
dos homens contribuíram para um afrouxamento: um relativo domínio sobre a 
vida afastava algumas das iminências da morte.10 

 Aqui, faz-se importante abrir um parêntese para ressaltar que esse afastamento 
da morte ocorre não só com relação ao corpo, mas também na ordem do discurso, o que 
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explica, em parte, o silenciamento acerca da morte na sociedade atual, sobretudo a de 
si e de pessoas próximas. Segundo Foucault, “a preocupação que se tem em esquivar a 
morte está menos ligada a uma nova angústia que, por acaso, a torne insuportável para 
as nossas sociedades, do que ao fato de os procedimentos do poder não cansarem de se 
afastar dela”11. Em outras palavras, enquanto anteriormente o foco estava na morte, 
seja por meio do direito de morte do soberano na Idade Antiga, seja em seu preparo na 
Idade Média12, hoje, os mecanismos de poder incidem sobre o corpo numa tentativa de 
conter essa finitude, e acabam suprimindo-a não tanto enquanto ato – já que, no fim 
das contas, ela é irremediável – mas, sobretudo, enquanto discurso. 
 Voltando à questão do biopoder e da cultura de si, eles tornaram-se ainda mais 
proeminentes, ao passo que a sociedade caminhou para o que Vaz (2006) chamou de 
“sociedade de risco”, isto é, uma sociedade preocupada com o futuro, que age no agora 
para coibir a possibilidade de um sofrimento posterior:

[o]s valores maiores de nossa sociedade parecem ser, na relação com ela própria, 
o bem-estar, a juventude prolongada, o autocontrole e a eficiência; na relação 
com os outros, a tolerância, a segurança e a solidariedade; na relação com o 
mundo, a preservação ecológica. Tais valores implicam o cuidado baseado no 
risco como fundo de negatividade a ser evitado.13

 Não é à toa que se somam recomendações, sobretudo de caráter médico, à 
população, a fim de manter uma vida saudável, isto é, sem doença, viril e próspera: beba 
ao menos 2 litros de água por dia, faça exercícios físicos regulares, faça acompanhamento 
médico, não tome medicamentos sem prescrição médica, leia a bula, evite água parada, 
tenha uma boa noite de sono, tenha uma alimentação saudável, evite o sol do meio 
dia, se beber não dirija, diga não às drogas... É claro que todos esses são imperativos 
propostos com o intuito de preservação da vida, porém, assim como em História da 
Loucura na idade clássica (1972) Foucault relata que só se sabia quem era louco pelo 
seu negativo, nas entrelinhas de um cuidado com a vida há um intuito, mesmo que 
inconsciente, de uma tentativa de prolongamento, e/ou até mesmo domínio, da morte. 
Em outras palavras, as tecnologias biomédicas “renovam o nexo entre controle do corpo 
e planificação do tempo como meio de conquista de uma quase-eternidade na forma de 
um adiamento indefinido da morte”14.
 Considerando todo esse contexto e pensando que vivemos em uma sociedade 
cujo objetivo fulcral é o cuidado com o corpo, não é de se estranhar que, cada vez 
mais, vendem-se cirurgias plásticas, a fim de tamponar o envelhecimento - porque 
envelhecer é estar mais próximo daquilo de que tanto tentamos fugir, já que o tempo 
marca em nós a sua passagem e a aproximação da morte15; que os médicos sejam cada 
vez mais consultados, principalmente pelos mais velhos - afinal, ao longo do tempo, o 
corpo vai se fragilizando e se tornando mais suscetível às doenças; que as academias 
sejam lugares muito frequentados, atualmente, por jovens e adultos; que não faltem 
tipos de dietas especiais para cada tipo de idade e corpo; que a indústria farmacêutica 
cresça a cada dia mais; que se faça seguro de vida; enfim, que o capitalismo usufrua de 
algo que inúmeras vezes não é bom, como a falta de saúde do outro, por exemplo. 
 É por todos esses fatores, que, a nosso ver, podemos pensar em um controle 
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do corpo que vai muito além da busca pelo bem-estar. Cada vez mais, o ser humano 
age sobre o que tem de mais palpável numa tentativa de controlar algo que não tem 
controle: a morte. Dietas, exames, cirurgias plásticas, exercícios físicos e todas as 
formas de dominação do corpo existentes podem até, de alguma forma, tardá-la, mas é 
preciso ter em mente que o fim, hora ou outra, chegará. Ao que parece, é apenas essa 
consciência que nos libertará, de alguma forma, de um cuidado excessivo de nossos 
corpos e possibilitará a concretização do desejo de Foucault: que façamos de nossas 
vidas verdadeiras obras de artes. 
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A Literatura Fantástica enfrenta problemas de definição desde o surgimento do termo, 
sendo dificílimo enquadrar um autor ou obra em uma única categoria literária. O auge 
das teorias que buscam definir e explicar o Fantástico na literatura se dá na segunda 
metade do século XX, com o estruturalista Tzvetan Todorov e seu estudo intitulado 
Introdução à Literatura Fantástica (2004). No entanto, desde o começo do século, 
diversos autores e escritores, como os modernistas argentinos (destacam-se: Jorge Luis 
Borges e Adolfo Bioy Casares) e o literato Howard Philips Lovecraft se dedicaram ao 
tema, teórica ou empiricamente, resultando em formas distintas de conceber e utilizar 
o Fantástico.
Este último autor, com uma análise bastante empírica: além de sua tese, Lovecraft 
foi um dos principais escritores do sobrenatural, como ele denomina a Literatura 
Fantástica, e influenciou fortemente autores atuais como, por exemplo, Stephen King, 
ao passo que foi influenciado por outros, como Lord Dunsany. Além de dentro de sua 
obra ficcional, a concepção de Fantástico do autor pode ser encontrada em sua tese O 
Horror Sobrenatural em Literatura (1927).
No prefácio a esse livro, Oscar Cesarotto1 assinala a importância central do medo para 
a tese de Lovecraft. Tal emoção, “a mais pura e antiga da humanidade” (como podemos 
entender da tese Lovecraftiana), seria não apenas a premissa fundamental da obra, mas 
também o motor de toda a Literatura Sobrenatural, ao menos como a define Lovecraft. 
E, como “o tipo de medo mais antigo e mais poderoso é o medo do desconhecido”2, o 
terror decorre daquilo que não se é capaz de reconhecer, de sentir por inteiro, o que é 
uma característica observável no estilo do escritor.
Não é à toa, então, que os teóricos do Fantástico se voltem com frequência à psicanálise, 
caminho que Lovecraft repudia – evidentemente em relação à Literatura de Horror, 
forma à qual Lovecraft dá mais atenção em seu ensaio –, mas que contribui muito para a 
área. Exemplo clássico é o artigo de Sigmund Freud, Das Unheimliche, em que analisa 
a novela de Hoffmann Der Sandmann. Nele está presente parte da teoria do medo da 
castração (pai de Nathanael e Coppelius), o horror perante àquilo que parece humano mas 
não é (a boneca Olímpia) e a questão do duplo (Coppelius e Coppola; pai de Nathanael e 
Spalanzani; Mãe de Nathanael e Clara) – no caso, aquilo que é estranhamente familiar, 
o trauma freudiano detectado na novela. Portanto, o Unheimlich freudiano pode ser 
entendido como uma espécie de ressignificação da imagem e/ou da memória através da 
subjetividade de um indivíduo.

Thiago Leonello Andreuzzi

aCErCa do FantáStiCo: um EStudo SobrE algumaS 
tEoriaS do FantáStiCo
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Em relação à Psicanálise, Todorov, na Introdução à Literatura Fantástica (2004), 
chega a dizer que o Fantástico perde sua função fundamental de tratar de tabus3 
como, por exemplo, a sexualidade “libertina” (e. g. Vampirismo), justamente devido ao 
desenvolvimento da ciência psicanalítica, já que essa pode não apenas estudar os tabus 
em suas origens, mas também tratar os traumas resultantes tanto da repressão quanto 
da ação ou testemunho dos tabus: a Literatura Fantástica perde para a psicanálise 
o espaço de tratar desses temas. Ou seja, para ele, a Literatura Fantástica tem uma 
função semelhante àquela defendida por Lovecraft e bastante centrada na figura do 
autor: “descarregar da mente algumas formas fantasmagóricas que, não fosse isso, os 
perseguiriam”4. A teoria do estruturalista búlgaro vai além e se concentra na forma do 
romance fantástico: de um lado há o estranho5, caracterizado pela explicação racional, 
ainda que absurda6, para o efeito aparentemente sobrenatural (a loucura, por exemplo); 
do outro lado, temos o maravilhoso, a explicação sobrenatural como pertinente ao 
mundo da história7, ou seja, ela seria, em verdade, natural àquele contexto (a magia, por 
exemplo). Em uma zona intermediária entre os dois, temos o que Todorov considera 
como Fantástico, ou seja, algo oscilante entre o estranho e o maravilhoso.
Temos aqui um ponto de discordância entre Todorov e o “Sonhador de Providence”, 
como era conhecido H. P. Lovecraft, pois, para este último, o Horror8 se caracteriza 
pela enunciação do sobrenatural como força impossível de derrotar e que pode abalar, 
quando quiser, as normas da natureza, resultando num sentimento de medo que advém 
exatamente dessa derrota iminente e falta de esperanças:

Uma certa atmosfera inexplicável e empolgante de pavor de forças externas 
desconhecidas precisa estar presente; e deve haver um indício, expresso com 
seriedade e dignidade condizentes com o tema, daquela mais terrível concepção 
do cérebro humano – uma suspensão ou derrota maligna e particular daquelas 
leis fixas da Natureza que são nossa única salvaguarda contra os assaltos do 
caos e dos demônios dos espaços insondáveis9.

 
Há ainda um terceiro teórico e escritor cuja menção se faz relevante: Adolfo Bioy 
Casares, cuja produção se localiza temporalmente entre os dois ensaístas anteriores, e 
que nos trará uma visão mais ampla do Fantástico:

Se estudarmos a surpresa como efeito literário, ou os argumentos, veremos, 
porém, que não há só um, mas muitos tipos de contos fantásticos. É preciso 
averiguar as regras gerais para cada tipo de conto e as regras especiais para 
cada conto10.

 
Com essa afirmação, Casares abre o caminho para duas interpretações:
I) de que o Gênero Fantástico se divide em vários subgêneros ou estilos; ou
II) embora se fale mais em Ficção Fantástica, o Fantástico parece apontar para ser 
uma Estética, uma vez que permeia diversos gêneros e estilos, como se vê nos ensaios 
da 11º Conferência Internacional sobre o Fantástico em Artes11, onde encontramos 
vários ensaios não só sobre Literatura, mas também sobre o processo de escrita do 
texto Fantástico (YOLEN, Jane. “Oh God, Here Comes the Elves!”), sobre cinema 
(TELOTTE, J. P. Westworld, Futureworld, and the World’s Obscenity), entre outros. 
O autor argentino teoriza ainda sobre a questão da verossimilhança12, bastante 
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comentada no importante trabalho de Selma Calasans Rodrigues13, que discute, além 
da estrutura dos contos fantásticos, o tema da verossimilhança e a ruptura desta: o 
efeito fantástico é conseguido através da quebra da realidade apresentada pelo texto. 
Em outras palavras, em um texto classificado por Todorov como “maravilhoso”, algo 
totalmente absurdo poderia acontecer (como um Deus ex machina14) e isto tornaria a 
ficção uma ficção fantástica. Logo, aqui cabe uma crítica bastante pertinente à teoria 
de Todorov: para ele só há uma única realidade possível, que não parte diretamente do 
texto, mas da percepção do real que o leitor possui. Assim, Todorov reduz o real a algo 
estático que, para ele é o Ocidental racionalista e puritano. Nessas condições, se tem 
um questionamento importante: será que as narrativas religiosas são textos fantásticos 
para todo mundo? ou são textos que descrevem a realidade de forma igual para todo 
mundo?
Sendo assim, nos é relevante pensar a especulação coleridgeana da percepção da 
realidade e do sonho. A Flor de Coleridge15, tão admirada por Borges, contraria a noção 
todoroviana de Literatura Fantástica: o evento sobrenatural ocorreu, mas a própria 
percepção da personagem é questionada, assinalando que a Literatura Fantástica não 
depende apenas do seu leitor, mas também da obra e da cultura na qual está inserida. 
Há ainda o texto O Sonho da Borboleta de Chuang Tzu, cujo efeito é semelhante: 
“Chuang Tzu sonhou que era uma borboleta. Ao despertar não sabia se era Tzu que 
havia sonhado ser uma borboleta ou se era uma borboleta e estava sonhando que era 
Tzu”16. Embora imaginar que uma borboleta teria escrito um texto seja algo, no mínimo, 
surreal, a interrogação permanece e não se exclui a hipótese de que a própria realidade 
possa estar “errada”, ser subjetiva, passível de percepções diferentes, oriundas de seres 
diferentes, da mesma espécie ou não.
No mais, devemos lembrar da análise de David Roas em A Ameaça do Fantástico (2012), 
em que diz:

Durante a época do Iluminismo produziu-se uma mudança radical na relação 
com o sobrenatural: dominado pela razão, o homem deixa de acreditar na 
existência objetiva de tais fenômenos. Reduzido seu âmbito ao científico, a 
razão excluiu todo o desconhecido, provocando o descrédito da religião e a 
rejeição da superstição como meios para explicar e interpretar a realidade. 
Portanto, podemos afirmar que até o século XVIII o verossímil incluía tanto a 
natureza como o mundo sobrenatural, unidos de forma coerente pela religião. 
Com o racionalismo do Século das Luzes, porém, esses dois planos se tornaram 
antinômicos e, suprimida a fé no sobrenatural, o homem ficou amparado apenas 
pela ciência diante de um mundo hostil e desconhecido.
Em simultâneo, no entanto, esse mesmo culto à razão deu liberdade ao 
irracional, ao aterrorizante: negando sua existência, tornou-o inofensivo, o que 
permitia “brincar literariamente com isso”. A excitação emocional produzida 
pelo desconhecido não desapareceu, deslocando-se em vez disso para o mundo 
da ficção: precisando de um meio de expressão que não entrasse em conflito 
com a razão, encontrou-o na literatura. E a primeira manifestação literária do 
gênero fantástico foi o romance gótico inglês.17

 
Ou seja, agora uma nova lacuna surgiu no espírito do homem: o porquê de as coisas 
serem daquela forma, uma vez que o racionalismo e a ciência não oferecem um motivo 
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para o funcionamento da natureza, apenas descrevem seu mecanismo de operação, ao 
contrário do mito. Um pouco mais à frente, Roas continua: 

Os Românticos, sem rejeitar as conquistas da ciência, postularam que a razão, 
por suas limitações, não era o único instrumento de que o homem dispunha 
para captar a realidade [...]
Fora da luz da razão começava um mundo de trevas, o desconhecido, que Goethe 
batizou como o demoníaco: “O demoníaco é o que não pode ser explicado nem 
pela inteligência, nem pela razão”. E essa imagem demoníaca “esconde em sua 
essência a visão cósmica de síntese de contrários, como totalidade unificadora de 
traços, características e comportamentos antitéticos que a razão não consegue 
compreender”. Assim, os românticos aboliram as fronteiras entre o interior 
e o exterior, entre o irreal e o real, entre a vigília e o sonho, entre a ciência 
e a magia. Essa constatação de que existia um elemento demoníaco tanto no 
mundo quanto no ser humano supôs a afirmação de uma ordem que escapava 
aos limites da razão, e que só podia ser compreensível por meio da intuição 
idealista.18

 
O Fantástico depende de um “real” e de algum elemento que se choque com essa 
“realidade”, por isso, costuma-se usar de sistemas realistas de descrição ou narração. É 
bom lembrar que o “real” pode ser uma concepção cosmo-teogônica ou até mesmo um 
“fato” histórico ou religioso. No mais, esse choque se dá, na literatura, a partir do final 
do século XIX, através também e, principalmente, do plano linguístico, denunciadas 
depois pelas ideias de Wittgenstein em suas Investigações Filosóficas (2013): o 
pensamento, a percepção de mundo passa diretamente pela linguagem e, portanto, 
esta condiciona aquela.
Seja o Fantástico definido pelo seu tema, por sua estrutura e/ou por sua função, algo é 
consenso: o Fantástico entra diretamente em contato com o Sobrenatural e cabe a nós 
refletirmos sobre o que é esse sobrenatural. Seria ele um deus, a magia, um monstro 
extradimensional, entre tantas outras figuras consagradas? Em que medida devemos 
considerar também a figura do autor e/ou a do narrador da história? Afinal, estes 
escrevem ou contam a narrativa assim como um deus pode ditar seu livro religioso 
inteiro. Enfim, o Fantástico confronta diretamente nossa concepção cultural do real e 
um dos modos de se conseguir isso é descrito por Brian Attebary:

Taking one of the characteristic devices of realistic fiction, some fantasy writers 
have made use of narration filtered through a seemingly unreliable character 
to bridge the gap between the worlds of consensus reality and of traditional 
magical tales. The filter characters are unreliable in that they do not take part 
in the consensus: their reality does not conform so that of the postulated reader, 
nor even to that of other characters within the text. Yet the narrative forces us 
to find another standard for reliability, inverting our initial judgments of the 
characters and of the world they inhabit.19
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 O leitor perspicaz reconhecerá de pronto que nosso interesse é cotejar Dois 
Irmãos de Milton Hatoum e Esaú e Jacó de Machado de Assis2. Os autores utilizam-
se da rivalidade entre dois irmãos para descrever um quadro familiar em um período 
de profunda transformação política no Brasil. Machado publica Esaú e Jacó quinze 
anos após a proclamação da república, um golpe militar no Segundo Império. Hatoum 
publica Dois Irmãos em 2000, trinta anos após o golpe militar de 1964, ambos foram 
considerados uma revolução militar, em que pese a aparente contradição do termo 
“revolução” para movimentos feitos sem a participação popular.
  Apesar de vários pontos em comum, é inconcebível reduzir Hatoum a um 
pastiche de Machado como adverte Birman é “uma transposição do universo recriado 
por Machado de Assis ao mundo ficcional de Dois Irmãos, caminho que consideramos 
impróprio e fruto de uma interpretação grosseira”3.
 Como nos autoriza Hatoum cada escritor deve alguma coisa a outras vozes, 
e não seria de se estranhar encontrar em Dois Irmãos elementos comuns à obra de  
Machado. Como aponta Birman4,  a descrição dos personagens Rania de Hatoum e Flora de  
Machado, a rivalidade entre irmãos gêmeos, o amor por uma mesma mulher a 
dividi-los, a figura do agregado estabelece uma ponte entre autores tão distintos.  
Nosso interesse limita-se a realçar como os autores se utilizaram dos dramas familiares 
para a construção de um painel histórico que tem como pano de fundo o golpe militar  
republicano e o golpe contra o “comunismo” em 1964. 
 A escolha de Hatoum de dois irmãos gêmeos em conflito, como se fossem as partes 
de uma trança que constroem a narrativa, vai além da associação óbvia com Esaú e Jacó 
de Machado, e a ela não pode ser reduzida. Como observa Perrone-Moisés, 

O tema dos gêmeos … tem sido fartamente explorado em todos os tempos e 
culturas e, na nossa, em todos os gêneros, do mito ao folhetim. Desde os míticos 
Dióscuros gregos, passando pelo por Esaú e Jacó (da Bíblia e de Machado de 
Assis), ou os Irmãos Corsos… os gêmeos pareciam ser um tema esgotado. Ora, 
Hatoum soube revigorá-lo5. 

 
 Os irmãos de Hatoum e Machado não se reconciliam ao final, o que não deixa de 
ser uma concordância. 
 Comecemos, pois, do final: a influência do Golpe militar de abril de 1964 em Dois 

Antonio Brito

doiS irmãoS EntrE doiS golpES: milton 
Hatoum E maCHado dE aSSiS

Não há nenhum sopro de esperança na obra de 
Machado, cujo pessimismo era radical

Milton Hatoum1 
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Irmãos.  A descrição do tempo no romance espraia-se, com idas e vindas, desde o início 
da imigração libanesa para Manaus, no início do século XX, até o começo efetivo da 
zona Franca de Manaus sob o regime militar, por volta de 1968. Dois fatos históricos 
são bem definidos no romance. O retorno dos pracinhas em 1945 e o movimento militar 
em Março de 1964. A definição precisa destas datas no romance contrasta com a vaga 
definição temporal da época da estagnação de Manaus, entre a decadência no final do 
ciclo da borracha e o desenvolvimentismo da Zona Franca “Estávamos longe da era 
industrial e mais longe ainda do nosso passado grandioso”6, realçando que o autor 
talvez pretenda, através destas referências, demarcar o papel do militarismo na história 
brasileira do século XX.  
  O trabalho pioneiro de Maria da Luz P. Cristo realça a intenção do autor em 
dramatizar o golpe militar de 64 no assassinato do professor de francês “o episódio 
da morte do professor Laval guarda várias nuances da história da linha entre os 
dois irmãos e seus correlatos no drama familiar e político”7.  O assassinato do 
poeta e professor de francês no Liceu Rui Barbosa, um colégio particular mais bem 
reconhecido pelas “brincadeiras dançantes” que promovia do que pelo desfile no sete 
de setembro, é emblemático. Mais próximo de um poeta boêmio do que propriamente 
de um revolucionário, é bem possível que o professor Antenor Laval participasse de 
algum movimento político subterrâneo. Em janeiro de 1964 ele tenta aliciar Omar a 
participar do grupo político

Na primeira semana de janeiro de 1964 Antenor Laval passou em casa 
para conversar com Omar. O professor de francês estava afobado …. Falava 
como um autômato, sem a calma e as pausas do professor em sala de aula, 
sem o humor que nos mantinha acesos quando ele traduzia e comentava 
um poema. Minha mãe se assustou ao vê-lo tão abatido, um morto-vivo, 
a expressão aflitiva de um homem encurralado. Recusou café e guaraná, 
fumou vários cigarros enquanto tentava convencer Omar a participar de 
uma leitura de poesia8. 

No segundo momento Laval desaparece em março, antes do golpe do dia 
31,
Depois, em março, ele faltou às primeiras aulas e só apareceu na terceira 
semana do mês. Entrou na sala com uma expressão mais abatida do que 
quando o vira em casa, o paletó branco cheio de nódoas, os dedos da mão 
esquerda e os dentes amarelados de tanto fumar. “Desculpem-me, estou 
muito indisposto”, disse em francês. “Aliás, muita gente está indisposta”9.  

 Leitor e tradutor de Baudelaire, Laval recita aos alunos “Je dis: Que cherchent-
ils au Ciel, tous ces aveugles?”10. Nesta citação textual Hatoum mostra como a poesia 
pode exprimir de forma profunda e precisa um sentimento coletivo, a força da poesia 
é superior à retórica “Um verso de um grande simbolista ou romântico (ou seja, 
Baudelaire) vale mais do que uma tonelada de retórica”11.  No poema Les Auvegles, 
Baudelaire faz uma metáfora entre os cegos que voltam seus olhos para o céu em busca 
de uma luz que não veem e a multidão perdida em seus prazeres imediatos que não 
enxerga o que se passa ao derredor. O poeta Laval não recitava para seus alunos, mas 
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para todos os “cegos” incapazes de perceber o momento histórico, Yaqub, o irmão de 
ideias progressistas, dentre eles. 
 O assassinato de Laval pode ser uma alusão ao triste acontecimento de 1975 que 
marcou a geração de Hatoum: o desaparecimento e assassinato do intelectual paulista 
Vladmir Herzog. Aparentemente tanto Laval como Herzog participava de um grupo 
de intelectuais que davam suporte ao Partido Comunista, naquela época considerado 
fora da lei da organização partidária, e atuavam na resistência política ao golpe militar. 
Laval entre seus alunos de francês e Herzog na TV Cultura do Estado de São Paulo. 
Como Herzog12, Laval fica desaparecido por alguns dias e teve testemunhas no ato 
da prisão “Laval foi arrastado para um veículo do Exército”13 e aparece com sinais de 
enforcamento “dois dias depois soubemos que Antenor Laval estava morto”. Enquanto 
em Herzog o assassinato foi caracterizado como um “suicídio” por enforcamento a 
descrição de Hatoum sobre a causa morte de Laval não passa de uma sutil sugestão 
“ ainda pude ver Laval bem perto de mim, o rosto rasgado de dor, o colarinho cheio 
de sangue, o olhar triste e a boca aberta, incapaz de falar. Ele desapareceu na noite 
súbita”14, porém, ambos desaparecem rapidamente e nada se diz sobre o enterro.
  Ganha relevo a participação popular na missa fúnebre, em ambos os assassinatos, 
como um ato político de resistência.  A missa de seis dias depois da morte de Herzog 
foi um marco na história brasileira, a princípio proibida depois liberada sob restrições. 
A missa de pêsames de Antenor Laval também foi um ato de desafio político “nós  
paramos na praça da Matriz e eu me lembrei da missa em memória de Laval, a missa 
proibida”.15

  A ideologia é um traço bem definido tanto nos irmãos Pedro (monarquista admirador 
do monarca francês Luís XVI) e Paulo (republicano, ironicamente um admirador de 
Robespierre) de Machado de Assis como entre Yaqub (racional e desenvolvimentista) 
e Omar (boêmio e libertário) de Hatoum. Ambos demonstram esta diferença tanto no 
campo político como no convívio familiar. Perrone-Moisés aponta como estes traços 
de caracteres podem ser uma referência a um quadro mais amplo “A peculiaridade 
brasileira é retratada no romance é a de reproduzir a desigualdade Norte-Sul, calor e  
atraso econômico na Manaus de Omar, frio e desenvolvimento na São Paulo de  
Yaqub”.16   
 Subtende-se que Yaqub cursou o CPOR (Centro de Preparação de Oficiais da 
Reserva) enquanto estudava engenharia na Universidade de São Paulo – USP. Depois 
do golpe não foi convocado a servir, porém tinha um certo orgulho em ser militar “ Já 
fui militar, sou oficial da reserva”, me disse orgulhoso”. Obcecado pelo progresso e o 
desenvolvimentismo de Manaus Yaqub projetava o futuro: “É que os terrenos do centro 
pedem para ser ocupados”, sorriu Yaqub. “Manaus está pronta para crescer. ”  Isto 
não significativa uma aprovação à repressão militar pois:  “Um professor tinha sido 
assassinado, o Antenor Laval... Ele ficou pensativo, balançando a cabeça. Olhou para 
mim: “Eu também tenho um amigo... foi meu professor em São Paulo...” Parou de falar, 
me olhou como se eu não fosse entender o que ele ia dizer”17.
 O caráter de Omar, um amante da boêmia e sem vontade para o trabalho 
é o oposto ao do irmão Yakub. Aquele era sensível aos acontecimentos políticos, 
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influenciado pela poesia, e, após a morte do professor Laval, “Escreveu um “Manifesto 
contra os golpistas””18. O percurso do personagem Omar é complexo. Frequenta a 
zona do meretrício de Manaus, agressivo com o irmão, viaja a São Paulo, rouba Yakub, 
viaja aos Estados Unidos, retorna a Manaus e passa a vida cuidando dos jardins e  
pedindo dinheiro à irmã. Aparentemente vários sujeitos foram utilizados para moldar o  
personagem Omar. A vida de boemia e anomia de Omar é oposta ao do engenheiro 
disciplinado Yakub, um encantado com o desenvolvimento do país.  
 O tempo no romance de Machado Esaú e Jacó é bem definido. Inicia com a Lei do 
Ventre Livre em 1871, ironicamente o mesmo ano em que Natividade concebe os gêmeos 
Pedro e Paulo, e encerra-se na posse da 25a. Legislatura em 1900 quando os irmãos 
tomam posse como deputados e perdem a mãe. A mudança de regime é registrada com 
precisão, começando com o Baile da Ilha Fiscal “Não importa; a esquisitona (Flora) foi 
ao baile da ilha Fiscal … assim a demais gente convidada para a grande festa. Foi uma 
bela ideia do governo … toda aquela sociedade viveu algumas horas suntuosas, novas 
para uns, saudosas para outros, e de futuro para todos”. 
  O evento da proclamação é descrito em detalhes no Capítulo LX: manhã de 15 de 
novembro, 

Quando Aires saiu do Passeio Público, suspeitava alguma coisa, e seguiu até o 
Largo da Carioca. Poucas palavras e sumidas, gente parada, caras espantadas, 
vultos que arrepiavam caminho, mas nenhuma notícia clara nem completa. 
Na Rua do Ouvidor, soube que os militares tinham feito uma revolução, ouviu 
descrições da marcha e das pessoas, e notícias desencontradas.... Não perguntou 
nada ao cocheiro; este é que lhe disse tudo e o resto. Falou de uma revolução, 
de dois ministros mortos, um fugido, os demais presos. O imperador, capturado 
em Petrópolis, vinha descendo a serra.19  

 Um traço ideológico singular em ambos os movimentos militares, o descrito por 
Machado e o vivenciado por Hatoum, é a apropriação da ideologia que está por trás 
de “os militares tinham feito uma revolução”. O centro do furacão revolucionário é o 
movimento popular, como no protótipo da revolução francesa de 1789, que modifica 
o sistema de poder através de uma rebelião civil, modificando todo o sistema político. 
No caso brasileiro, como bem Machado descreve, o golpe militar aconteceu com “gente 
espantada” nas ruas e vozes caladas. O novo regime reformou, mas não revolucionou, 
o anterior. A proclamação republicana foi o meio de  alcançar uma conciliação pois 
“soube do que se passara à noite e de manhã, a marcha e a reunião dos batalhões no 
campo, as palavras de Ouro Preto ao Marechal Floriano, a resposta deste, a aclamação 
da República. ”, e a incredulidade dos monarquistas vencidos “ a despeito de decretos 
e proclamações, Pedro imaginava que tudo podia ficar como dantes, alterado apenas o 
pessoal do governo….  É só o imperador falar ao Deodoro”, a indefinição do momento 
“Ninguém sabia se a vitória do movimento era um bem, se um mal, apenas sabiam que 
era um fato ”. Nos trópicos os personagens da história francesa eram uma caricatura:  
“Robespierre e Luís XVI. Agora, havia mais que os retratos, uma revolução de poucas 
horas e um governo fresco. ”  Uma velha monarquia que não aguentava mais reformas 
como a pintura da tabuleta do confeiteiro “Pois reforme tudo. Pintura nova em madeira 
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velha não vale nada. Agora verá que dura pelo resto da nossa vida”.20 Machado de Assis, 
que contava com cinquenta anos quando cai o Segundo Império, desconfiava que a 
República iria durar pelo “resto da nossa vida”. 
 O romance de Machado de Assis, em que pese a trama romanesca do amor de dois 
irmãos por uma flor em botão, Flora, é um grande painel que recobre as ideias políticas 
da República. Caso o Conselheiro Aires possa ser considerado como um alter ego de 
Machado, a opinião do autor sobre a burguesia enriquecida, na figura do especulador 
banqueiro Agostinho dos Santos, pai dos gêmeos, é de profundo desprezo: 

Aires não podia negar a si mesmo a aversão que este (o banqueiro Santos) 
lhe inspirava. Não lhe queria mal, decerto; podia até querer-lhe bem, 
se houvesse um muro entre ambos. Era a pessoa, eram as sensações, os 
dizeres, os gestos, o riso, a alma toda que lhe fazia mal.21 

 Em Machado de Assis brota a ironia em cada frase e nos gestos dos personagens. 
Por exemplo o fato de um irmão, Pedro, escolher um retrato pintando representando 
Luís XVI e o republicano Paulo a imagem de Robespierre é representativo do horror 
do passado na imaginação de monarquista absolutista e um revolucionário republicano. 
O que menos inspirava os republicanos brasileiros, e apavorava os monarquistas, é a 
representação do Regime do Terror através de Robespierre. Para o narrador a literatura 
pairava acima das querelas políticas “trouxe um retrato de Madame de Staël, com o 
famoso turbante na cabeça. Ó efeito da beleza! Os rapazes esqueceram por um instante 
as opiniões políticas e ficaram a olhar longamente a figura”.
 Observa-se nas citações de Machado de Assis a indiferença do narrador pelas 
paixões que dividem a sociedade através dos regimes políticos. Nascidos do mesmo 
ventre, a indisposição entre republicanos e monarquistas não passavam de uma 
ignorância “os estudos fazem esquecer criancices” ao final acabaram se entendendo 
no parlamento republicano como nos conchavos no Segundo Império entre liberais e 
conservadores, muda-se os regimes, não as práticas: 

Entravam juntos, andavam juntos, saíam juntos. Duas ou três vezes 
votaram juntos, com grande escândalo dos respectivos amigos políticos.  
Tinham sido eleitos para se baterem, e acabavam traindo os eleitores.22 

 O modo de fazer política no Brasil parece imutável: “O nosso dever político é 
votar com os amigos, disse ele ao irmão. Votemos com eles” pois, para que “Mudar? 
Não mudaram nada; são os mesmos”. Machado de Assis representava o mesmo quadro 
político que testemunhou na juventude de seus vinte anos cobrindo como jornalista a 
Assembleia Legislativa. O rótulo da tabuleta do Custódio é um símbolo que o regime 
nada significa para o povo, tanto faz para o confeiteiro se o poder está na monarquia 
como na república, pois na opinião do Conselheiro Aires, e talvez de Machado, o que 
faltava era um país que tivesse o império das leis, 

Deixe-lhe estar a palavra império e acrescente-lhe embaixo, ao centro, 
estas duas, que não precisam ser graúdas: das leis”.23

 Um traço comum em Machado de Esaú e Jacó e os Dois irmãos de Hatoum é a 
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estrutura narrativa a partir de uma querela entre irmãos gêmeos capaz de construir 
uma alusão a dois momentos históricos bem definidos: a proclamação da República, 
ou o golpe militar contra o Segundo Império, e o golpe militar de 1964. Apesar do 
pessimismo de Hatoum ele não é tão radical como Machado, tal como um autor descreve 
o outro na epígrafe. Para Perrone-Moisés “ele (Hatoum) não leva o pessimismo até o 
ceticismo”.24 O que os diferencia é o período político e as distintas regiões do Brasil, 
um na Corte e outra em Manaus no interior da selva amazônica. O movimento militar 
que derrubou a monarquia provocou um rearranjo político, uma troca de posições, 
“Em suma, não lhes importam formas de governo, contanto que a sociedade fique firme 
ou se atire para diante”. Não é relevante a opinião liberal ou conservadora, desde que 
participe da quadrilha como a mãe de Flora aconselha ao indeciso marido Batista: 

“Você estava com eles (os conservadores), como a gente está num baile, 
onde não é preciso ter as mesmas ideias para dançar a mesma quadrilha.”25

 Talvez Machado de Assis não imaginasse a extensão da metáfora de “quadrilha” 
na vida política brasileira em um futuro distante e atual. 
 O golpe militar de 1964 registrado por Hatoum foi bem distinto da quartelada 
republicana de 1889. A tomada do poder surgiu, a princípio, de um movimento cívico 
militar. Uma vez no poder o regime militar exclui os políticos da participação política, e 
de modo amplo e irrestrito com a promulgação do Ato Institucional no. 5 em dezembro 
de 1968. Somente depois do brutal episódio do assassinato do jornalista Vladmir Herzog 
em 1975 é que começa um período de distensão política. Neste sentido os caminhos a 
serem percorridos por Yaqub e Omar são opostos, diferente de Paulo e Pedro que se 
abraçam no parlamento apesar de eleitos por partidos adversários. 
 A implantação efetiva da Zona Franca de Manaus em 1968 modificou o ambiente 
geográfico de modo que a cidade estagnada dos igarapés se perde na fotografia do 
tempo. Milton Hatoum consegue recuperar o registro de uma época através da 
memória no registro de Dois Irmãos. Por outro lado, Esaú e Jacó de Machado de Assis 
captura a visão popular dos acontecimentos da mudança de regime ao mesmo tempo 
em que mostra, com ceticismo, que para o povo pouca importa o sistema de governo, 
monárquico ou republicano, na ausência do respeito às leis e sem alterar a organização 
política onde predominam os interesses e o poder pessoal.  
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Introdução

Emily Brontë trouxe em seu único livro, O Morro dos Ventos Uivantes, uma 
história de vingança e paixão avassaladora, tornando-se um clássico da literatura 
inglesa. Publicado originalmente em 1847, a obra é exemplo de sucesso mundial.  
Existem cerca de dez traduções feitas para o português e outras centenas para mais de 
40 idiomas.² 

A tradução escolhida para nossa análise é a versão bilíngue do livro publicado 
pela Editora Landmark³, cujas peculiaridades, tais como marcas de oralidade presentes 
no texto original, não foram transcritas para a referida tradução.  

Nosso objetivo ao trazer esse tema é fazer uma reflexão dos métodos utilizados 
para esta versão traduzida, com base em teóricos e pesquisadores da área.

Optamos pela personagem Joseph, um dos empregados da propriedade do Morro 
dos Ventos Uivantes, por representar as características sociais e culturais de Yorkshire, 
no período em que a história se passa. Das marcas próprias da região que são atribuídas 
à personagem, a marca dialetal será nosso principal objeto de estudo.

A escritora Emily Brontë

Emily Jane Brontë4 nasceu em 1818 na pequena cidade de Thornton, situada 
no oeste de Yorkshire, região norte da Inglaterra. Em 1921 mudou-se com a família 
para Haworth. Com a morte de sua mãe neste mesmo ano, Brontë e seus cinco irmãos 
foram para Clergy Daughters’ School  em Cowan Bridge. Após a morte de duas de suas 
irmãs, por causa das condições precárias no colégio (má alimentação e maus tratos), ela 
retornou para Haworth. Em 1845, Charlotte, sua irmã, descobriu seus poemas e pediu 
ajuda para colaborar com um livro de poesias. Assim, Charlotte, Emily e Anne, a mais 
nova da família, publicaram seus poemas sob pseudônimos de Currer, Ellis e Acton 
Bell. Nessa época a autora começou a escrever O Morro dos Ventos Uivantes, publicado 
em 1847. Em setembro de 1848, a autora faleceu de tuberculose, dois meses depois de 
seu irmão sucumbir à mesma doença. 

De acordo com Tom Winnifrith e Edward Chitham5, percebemos que a experiência 
de vida de Emily com os falantes desse dialeto foi primordial para escrever as falas de 
Joseph. Ainda segundo Carvalho6, a empregada Tabitha Aykroyd, que serviu a família 
Brontë desde a primeira infância de Emily, foi uma importante fonte para a escrita do 
dialeto.

Carolina Fiorotto
Luan Ramalho

Paloma Soares Salomão
Adriana Marcon

a dESCaraCtErização da linguagEm da pErSonagEm 
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O Romance

O Morro dos Ventos Uivantes narra a intensa história de amor entre Catherine e 
Heathcliff pela ótica de dois narradores principais: a governanta da casa Nelly Dean e 
o locatário Sr. Lockwood. A escolha desses dois narradores de classes sociais diferentes 
agrega ao romance visões distintas de algumas passagens. Dentre outros personagens, 
tem-se, com menor eloquência, o servo Joseph que, apesar de ser pouco presente na 
trama, traz peculiaridades dos falantes da região de Yorkshire. 

Na versão original, Joseph, com sua baixa escolaridade e seus modos rústicos, 
revelam o esforço de Brontë em relatar o dialeto de Yorkshire. O servo também é 
retratado como um religioso fanático. Apesar do comportamento menos polido, Joseph 
desenvolve afeição e cuidados por Hareton Earnshaw7, que ainda criança vai morar com 
Heathcliff. 

 O dialeto de Yorkshire

Acredita-se que o dialeto de Yorkshire venha do povo celta, que migrou para a 
Grã-Bretanha por volta de 500 A.C. Contudo, a expressividade desse dialeto deve-se 
à chegada dos anglo-saxões no século V. Não há somente um dialeto, mas sim vários, 
divididos em North, East e West Riding. Entretanto, em 1974, houve o declínio 
dessa divisão e as regiões passaram a ser chamadas de West, North, South Yorkshire, 
Humberside e Cleveland8. Sabe-se ainda9 que o dialeto mais popular é o da região de 
West Riding, devido à sua elevada industrialização e apresentação em séries televisivas 
ambientadas em Yorkshire, como, por exemplo, Bodies e Last Tango in Halifax10. 
Também é possível que a linguagem tenha ficado mais próxima do inglês padrão pela 
grande influência que o West Riding exerce nas outras variantes do dialeto.

Brontë transcreve em sua obra o dialeto de Yorkshire na fala de alguns personagens. 
Tal artifício literário é utilizado por essa autora e por outros como Guimarães Rosa e 
Stephen King11 para traçar particularidades sociais e culturais de uma personagem. 

As diferentes possibilidades de tradução

Teceremos algumas considerações a respeito das teorias que serviram de base 
para nossa pesquisa e, a partir dessa análise, apresentaremos nossa própria proposta 
de tradução de alguns trechos do texto original (TO). 

Em seu ensaio “Sobre os diferentes métodos de traduzir” Friedrich 
Schleiermacher12 introduziu a concepção de tradução distanciadora e aproximadora.  
Segundo ele,

ou bem o tradutor deixa o escritor o mais tranquilo possível e faz com que o 
leitor vá ao seu encontro, ou bem deixa o mais tranquilo possível o leitor e faz 
com que o escritor vá a seu encontro. 13

Com essa citação, estes conceitos dicotômicos ficam mais claros, de modo que a 
primeira promove um contato do leitor com o texto na língua original (TLO) em relação 
a expressões, nomes, referências a lugares, etc. A segunda produz o sentimento de que 
ele esteja lendo um texto escrito em sua língua. Para o teórico, em nenhum texto pode 
haver uma mescla dessas duas ideias justamente por serem opostas. Schleiermacher 



defende que o distanciamento do leitor do texto na língua da tradução (TLT) com o 
autor do TLO é a estratégia mais adequada. 

Posteriormente, Lawrence Venuti14 retoma os conceitos de tradução aproximadora 
e distanciadora de Schleiermacher, com nova nomenclatura – domesticação e 
estrangeirização - adicionando a estes a noção de invisibilidade do tradutor. Essa 
invisibilidade consiste em produzir um texto fluente, sem entraves, que contenha 
linguagem padrão, evitando arcaísmos, gírias e mudanças abruptas de dicção que 
chamem a atenção do público para a tradução. Ou seja, é feita uma domesticação ou 
uma tradução aproximadora que “apaga” o tradutor, criando no leitor a ilusão de que 
o texto traduzido é um produto nacional.

Ambos autores condenam essa “facilitação” e esse apagamento das marcas do TO, 
elegendo como melhores opções as estratégias de distanciamento e de estrangeirização. 
Porém, enquanto Schleiermacher acredita que o distanciamento é benéfico por 
proporcionar ao leitor a oportunidade de conhecer a cultura e as particularidades da 
língua estrangeira, Venuti acredita que a estrangeirização é uma forma de ativismo 
político que ajuda a dar visibilidade ao tradutor, valorizando a classe profissional.

Assim, podemos considerar que a tradução de Doris Goettems parte dos princípios 
de uma escrita aproximadora/domesticadora para o público brasileiro, pois conta com 
a linguagem padrão e “esconde” a cultura e a situação social da referida personagem.

Antoine Berman discute em seu livro A tradução e a Letra ou o Albergue 
Longínquo15 alguns métodos que têm por finalidade modificar o discurso original, 
denominando-os como tendências deformadoras. Podemos associar a tradução de O 
Morro dos Ventos Uivantes com uma dessas tendências, o enobrecimento. O autor 
argumenta:

Chega-se a traduções “mais belas” (formalmente) do que o original. E aliás 
o que um dos fundadores do classicismo francês, Bouhours, pensava sobre a 
tradução dos Antigos. A estética vem aqui completar a lógica da racionalização: 
todo discurso deve ser um belo discurso. Em poesia, isto produz a “poetização”; 
na prosa, uma “retoricização”. 16

 
O enobrecimento é utilizado principalmente na literatura e tem por cerne o 

embelezamento do texto. Optamos por levantar essa tendência deformadora, pois é a 
que melhor harmoniza à tradução do livro. 

Segundo John Milton17, algumas traduções são feitas “ignorando” o falar local pelo 
fato de que as editoras, pensando na vendagem dos livros, optam pela padronização da 
linguagem utilizando somente a norma culta. O contrário poderia causar estranhamento 
no leitor que pode, talvez, julgar a tradução erroneamente. Logo, as editoras trabalham 
para que o texto se adeque e fique esteticamente agradável.

Para lidar com esse desafio literário, Simone Bernieri18 propõe a tradução de um 
dialeto na LO para outro na LT. Dessa forma, a construção do sentido acontece quando 
o leitor da TLT, assim como o leitor do TO, percebe que Joseph representa um dialeto 
do “interior” e do “campo” similar àquele da região de Yorkshire, bem como as marcas 
sociais de baixa escolaridade, como o falar rústico, reproduzidas para dar ênfase à 
caracterização da personagem.

Partindo dessas ideias, proporemos uma reescrita de algumas falas de Joseph 
que, para efeito de comparação estarão ao lado dos trechos originais e da tradução de 
Doris Goettems.



 Escolhemos reproduzir a oralidade na escrita, por exemplo “acabou” foi traduzido 
para “cabô”. Optamos também pela expressão “tome trento” que é encontrada na 
oralidade caipira21 de algumas regiões brasileiras.

Texto Original: Tradução: Sugestão:

“T’ maister nobbut just 
buried, and Sabbath not 
o’ered, und t’ sound o’ t’ 
gospel still i’ yer lugs, and 
ye darr be laiking! Shame 
on ye! sit ye down, ill 
childer! there’s good books 
eneugh if ye’ll read ‘em: sit 
ye down, and think o’ yer 
sowls!”19

“O patrão mal acabou de 
ser enterrado, o Sabbath 
ainda não terminou, as pa-
lavras do evangelho ainda 
estão nos seus ouvidos e 
vocês já estão se divertin-
do! Tenham vergonha! 
Sentem-se, seus malcria-
dos! Há muitos livros bons 
por aqui, se querem ler. 
Sentem-se, e pensem na 
salvação das suas almas!”20

“O patrão cabô de sê 
interrado, o Sabbath 
inda num cabô, as 
palavra de Deus inda 
tá em seus ovido e cês 
já tão se divertindo! 
Tome trento! Senta 
aqui, seus maleducados! 
Tem muitos livros bons 
aqui, se quisé lê. Senta 
e pensa na sarvação de 
suas arma!”

Texto Original: Tradução: Sugestão:

‘What are ye for?’ he shout-
ed. ‘T’ maister’s down I’ t’ 
fowld. Go round by th’ end 
o’ t’ laith, if ye went to spa-
ke to him.’

“- O que o senhor quer? – 
ele gritou. – O patrão de-
sceu para caçar aves. Dê a 
volta no final da cerca, se 
quer falar com ele.

“- O que é que o sinhô 
qué? – ele gritou. - O 
patrão tá lá em baixo 
cuidando das ovelha. 
Vai tê que dá a vorta se 
quisé fala cum ele.

‘Is there nobody inside to 
open the door?’ I hallooed, 
responsively.

-Não há ninguém aí dentro 
para abrir a porta? – gritei, 
como resposta.

- Não há ninguém aí 
dentro para abrir a 
porta? – Gritei, como 
resposta.

‘There’s nobbut t’ missis; 
and shoo’ll not open t’ an 
ye mak’ yer flaysome dins 
till neeght.’

- Não há ninguém a não ser 
a patroa, e ela não vai abrir, 
nem que o senhor contin-
ue com essa barulheira até 
que anoiteça.

- Num tem ninguém 
sem sê a patroa, e ela 
num vai abrí, nem que 
o sinhô fique cum esse 
barúi inté de noite.

‘Why? Cannot you tell her 
whom I am, eh, Joseph?’

- Por quê? Você não pode 
lhe dizer quem eu sou, Jo-
seph?

- Por quê? Você não 
pode lhe dizer quem eu 
sou, Joseph?

‘Nor-ne me! I’ll hae no 
hend wi’t,’ muttered the 
head, vanishing.22

-Não, eu não! Não tenho 
nada com isso -murmur-
ou a cabeça, desaparecen-
do.”23

- Não, sinhô! Num ten-
ho nada cum isso não! 
– murmurou a cabeça, 
desaparecendo.”



Texto Original: Tradução: Sugestão:

“’Maister Hindley!” shout-
ed our chaplain.  “Maister, 
coom hither! Miss Cathy’s 
riven th’ back off “Th’ 
Helmet o’ Salvation,’ un’ 
Heathcliff’s pawsed his fit 
into t’ first o’ ‘T’ Brooad 
Way to Destruction!’ It’s 
fair flaysome that ye let 
‘em go on this gait. Ech! 
Th’ owd man wad ha’ 
laced ‘em properly – but 
he’s goan!”24

“Patrão Hindley!”, gritou 
nosso capelão. “Venha até 
aqui, patrão! Miss Cathy 
despedaçou a capa do 
Armadura da Salvação, e 
Heathcliff chutou a pri-
meira parte do Longo 
Caminho para a Destru-
ição! Não é justo que o 
senhor os deixe escapar 
assim. Ah! O velho sen-
hor teria castigado os dois 
severamente – mas ele já 
se foi desta vida!”25

“Sinhô Hindley!” gri-
tou nosso capelão. 
“Vem aqui, sinhô! 
Sinhá Cathy rasgô a 
capa do Armadura da 
Sarvação, e  Heathcliff 
chutô a primeira par-
te do Longo Camin-
ho para a Destruição! 
Num é justo que o 
sinhô dexe eles escapar 
assim. Ah! O outro sin-
hô já teria castigado os 
dois do jeito que mere-
cem – mas ele já bateu 
as botas.

 Neste fragmento, encontramos uma forma diferente para “patrão”. O 
falar coloquial permitiu-nos o uso de “sinhô”, pois antigamente era comum os 
empregados referirem-se aos seus patrões como sinhô/sinhá. Assim, buscamos 
uma linguagem mais próxima do português do século XIX. Ademais, a mudança 
de “Salvação” para “Sarvação” enfatiza a baixa escolaridade da personagem.
 Em geral, para reescrever as falas de Joseph, escolhemos uma linguagem  
caipira mais próxima da falada no dia-a-dia sem associá-la a nenhuma região do país 
para que o leitor pudesse ter uma visão dos aspectos sociais da personagem e, assim,  
relacionar  com a região interiorana onde se passa a história. Na nossa tradução, o 
bucolismo de Yorkshire pôde ser passado através da coloquialidade e erros ortográficos. 
 
Considerações finais

 Nesse artigo foi explicitado que a linguagem, de modo geral, além da 
função de comunicar, serve para caracterizar uma região, comunidade ou povo. 
Brontë conseguiu em sua narrativa, fazer com que alguns traços da interiorana  
Yorkshire fossem representados com um estilo único. Consequentemente, quando 
um tradutor altera ou simplesmente elimina peculiaridades que compõem essa 
linguagem, há uma perda que ultrapassa as barreiras linguísticas, ou seja, perde-
se  toda a noção da caracterização de Joseph transmitida através do dialeto. 
 Verificamos que uma das razões para que ocorra essa alteração pode ser a 
imposição de editoras que buscam, em seu trabalho final, a modalidade mais próxima 
da norma culta da língua portuguesa, objetivando não deixar transparecer erros. Nosso 

 Utilizamo-nos das mesmas escolhas tradutórias e das mesmas mudanças 
encontradas no primeiro trecho. Converter “barulheira” para “barúi” seguiu a ideia de 
simplicidade e facilidade ao falar. 



trabalho difere de outros que abordam a tradução dialetal por conter um discurso 
mais acessível e por ser objetivo naquilo que nos comprometemos a fazer desde o  
início: tentar entender o processo pelo qual uma tradução é feita suprimindo aspectos
de uma região. A partir desse artigo, reconhecemos que há possibilidades de pesquisas 
voltadas para traduções de variantes dialetais sem distinção.
 Por fim, utilizamo-nos das concepções de estrangeirização de Venuti em que o 
leitor não pode ser poupado de referências que traz o original e reescrevemos alguns 
trechos de falas dialetais do livro em inglês para fazer ao menos uma tentativa que esse 
leitor final tenha em mente ao ler a obra, a simplicidade da personagem e da região 
isolada.
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