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Geringonça
Danilo Corrêa*
“Não era para tanto” se tornou a máxima
proclamada durante meses pelas vozes mais seletas
daquele lugar. Houve um burburinho que tomou conta
das rodas de conversa e das páginas dos jornais. As
redes sociais fizeram vista grossa ao fato.
Naquele ano, a cidade interiorana comentou, por
longas horas, que o caso do mecânico tinha sido algo
isolado. Nunca ninguém dera importância de verdade,
e o desaparecimento repentino do rapaz não precisava
ter adquirido tom iminente de discussão jornalística.
Por fim, para encerrar as lamúrias, a oficina foi
fechada e rapidamente colocada à venda. O rapaz do
caso em evidência não possuía antecedentes; não se
ouvia sobre parentes, e, dos poucos amigos que tinha,
muitos eram seus clientes fiéis.
Chamavam-no de Cidão. Talvez o apelido se
encaixasse mais pelo seu trampo árduo de levantar e
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puxar roda, de prensar e parafusar peças, do que
realmente desenhava-se.
Ele era esguio. Aparentava ser mais velho do que
realmente era; tinha ares de um rapaz desleixado e
certa similaridade com uma vareta de cutucar onça. Era
um moço descompensado que vivera algo rápido e
incompreensível em um feriado nacional corriqueiro.
O acontecimento que linguajava as praças da
cidade foi soletrado por manchetes substanciais como
um mistério empedernido. Mas a verdade é que, para
mim, ninguém entendia nada e todos queriam se passar
por bons peritos.
O inusitado evento com o Cidão deu-se no dia da
pátria.
A cidade se preparava para o desfile oficial. As
crianças, muitas delas encarnadas na birra, dispunhamse em fileiras respeitando a ordem das professoras. Os
mais adolescentes disfarçavam os rostos constrangidos
ao encontrar algum conhecido. Os primos sempre são
os mais chatos, comentava um grupo qualquer. Aos pés
da colina, via-se a banda municipal em prontidão para
dar saudações às autoridades. Tudo respeitando o
roteiro demasiadamente perfeito para uma cena tão
cansativa.

8

Arcádia nº5/2019

Geringonça

Contos e crônicas

Cidão ficou em casa. Sua casa era a oficina.
Resolveu limpar o chão que há meses parecia ter
sumido dali. Colocou uma música para relaxar.
Acendeu um cigarro, tocou os cachorros para o fundo
da casa e abriu o portão para alguma luz forrar as
paredes. Começou a separar e guardar as ferramentas
de trabalho; jogou papéis e bitucas no lixo e ainda
achou um par de botas que havia ganhado de presente
de um cliente. Cumprimentou um grupo de crianças e
mães desesperadas que corriam em direção ao desfile e
sentiu o calor do tempo queimando suas costas. Parecia
um dia perfeito para fazer o que tinha proposto.
Do outro lado da calçada estacionou-se um carro,
e dele desceu um senhor escoltado por caras que
pareciam perscrutar milimetricamente a rua, as paredes
e as árvores. Era o governador do Estado.
Cidão deu um passo para trás ao ver que o homem já
estava dentro da sua oficina deitando olhares sobre o
espaço. O governador foi rápido. Não se apresentou,
pois imaginou que não cabia ali nenhum tipo de
formalidade.
— Afirmaram-me que você é o melhor da região.
— Disseram, é? — respondeu Cidão vestindo a
camiseta diante daquela figura quase intransponível.
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O papo foi curto e grosso. O carro que o sobrinho
do governador dirigiria durante a marcha tinha
quebrado repentinamente. Os convidados e os ilustres
senhores amigos do Estado aguardavam aquele
momento durante o ano todo. Era uma relíquia dos
anos setenta que iria passar, pela primeira vez, nas ruas
daquela cidade matuta.
Cidão engoliu seco.
— Dos anos setenta?
Os homens que carregavam a sombra do
governador fitaram o mecânico do vértice à ponta do
pé, e foi então que Cidão entendeu que tinha que dar
um jeito naquilo. Eles saíram em cavalgada deixando o
carro e o sobrinho de brinde.
— Ele vai ficar aqui acompanhando seu trabalho.
Assim ele aprende a ter responsabilidade! — disse o
senhor governador ajeitando o paletó antes de entrar
em sua caravana.
O rapaz devia ter os seus vinte e poucos anos.
Menino com cara de capital.
Logo que o som do rádio sobrepôs o silêncio das
ruas, ele desceu da geringonça, como chamava o
automóvel, e pediu um cigarro para o mecânico.
— Não sei se é uma boa ideia — retrucou.

10

Arcádia nº5/2019

Geringonça

Contos e crônicas

— Qual é o seu problema? Vou ficar aqui parado
olhando para a sua cara? — disse o moçoilo apossandose do lugar.
Feito as devidas saudações, Cidão começou o seu
trabalho preocupado com o prazo que tinha: antes do
anoitecer, o carro deveria estar pronto. Ainda o usariam
para as comemorações, afinal, era uma festividade de
três dias.
— O que você gosta de ouvir? — o rapaz parou
diante do rádio observando a agilidade de Cidão em
cutucar o carro. — Você não gosta de falar muito, não
é?
Enquanto o jovem curioso disparava perguntas a
torto e a direito, Cidão apenas o encarava de rabo de
olho. Não gostava de trabalhar com gente
bisbilhotando as suas coisas. O rapaz insistiu:
— Diego.
— O que foi?
— Meu nome é Diego. Nem para isso o velho
serve. Ele podia pelo menos ter me apresentado. O seu
é Cidão, não é? Parece que é bem famoso por aqui. Você
quer que eu ajude em algo? — Todavia, sua ação era
como se estivesse procurando um lugar para sossegar o
rabo.
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Cidão continuou seu serviço ao mesmo tempo em
que o rapaz tagarelava dizendo sobre o seu papel na
política, que era forçado pelo tio, que sabia que deveria
o agradecer por tudo, afinal, ele era o único sobrinho
do governador. Falava que não queria trocar sorrisos e
serviços para conseguir apoio e eleitores, que odiava as
reuniões de negócios, que tinha poucos amigos, que
viver em São Paulo já não tinha grandes emoções, que
queria ter uma loja na praia, que queria morar na praia,
que depois daquele feriado ele fugiria para o Rio de
Janeiro, que odiava ter de ficar ali o dia todo como se
estivesse sendo julgado pelo que tinha feito, que odiava
o frio, que tinha saudades da mãe...
— O que você fez? — perguntou Cidão, já
cismado por não achar nenhum problema aparente no
carro.
Diego quis desconversar, mas o semblante sério
do mecânico o fez confessar tudo. Ele não queria ser a
marionete visual do tio, então cortara a parte elétrica
do carro.
O mecânico riu. O rapaz riu. Os cachorros riram.
Por um momento, sentiram-se amigos. Todo o
entrave entre perguntas mal respondidas e curiosidades
afloradas não assumia mais o papel divisor diante
daqueles dois corpos. Finalmente, eles se percebiam.
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Cidão estava mais leve por saber que o problema
do carro era de fácil resolução e em poucos minutos
tudo estaria funcionando nos conformes. Ficou tão
aliviado que o calor que subira por entre suas pernas,
ombros e costas já não era tão rude, e tirar a sua
camiseta foi como ganhar asas diante de um mosaico
fantástico. Seu peito respirava novos ares.
Diego espiava aquela cena de liberdade incontida
de forma extasiada. O projeto esguio de gente que
saltava diante de si era muito deslumbrante. Era um
torto apaixonante. Diego soube, naquele momento, que
aquela beleza toda era um sopro único na terra e valia
a pena desfrutar daquela animalidade natural. O jovem
ficou envergonhado quando percebeu que já não era
dono de sua consciência frenética, e deixou a ponta do
seu dedo mencionar o desejo de tocar o busto cabeludo
de Cidão.
O mecânico riu, Diego sorriu encabulado e os
cachorros latiram em festa. Depois disso, Cidão foi mais
receptivo com o rapaz e os dois passaram o resto do dia
se divertindo.
Ouviram músicas, limparam o chão, alimentaram
os cães, jogaram cartas. Quiseram beber. Beberam.
Pensaram em fumar. Fumaram. Tiraram fotos com a
geringonça e deitaram-se no telhado da oficina. Para
Arcádia nº5/2019
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Cidão, era a primeira vez que tinha alguém tão
próximo, alguém que tinha desfrutado tanto de suas
particularidades e de seu instante.
O sol se pôs e os homens sombrios do governador
voltaram.
— Já está tudo pronto! — disse o mecânico.
— Que bom! Então, vamos! — respondeu um dos
homens enquanto os outros conduziam Diego para
fora.
— Mas o carro vai ficar aqui! — adiantou o rapaz
que já se aproximava do portão. — Cidão precisa passar
uma mão de cera nele. Como ele vai desfilar desse
jeito? Não se preocupem. Amanhã mesmo eu volto e o
levo embora.
Todos concordaram. Todos menos Cidão, que
não entendeu o que havia acontecido. Ele não ia
encerar nada. Não tinha esse acordo. Resolveu
protestar, mas todos já eram poeira na rua.
No outro dia pela manhã, Diego estava na oficina.
Cidão ficou feliz em vê-lo, mas não deixou de advertir
o rapaz pelo que ele tinha falado na noite anterior.
— Eu queria passar o dia aqui. Não aguento mais
aquelas pessoas. Mas, se quiser, eu vou embora.
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Cidão não queria. Já estava manso com o sorriso
do rapaz. Ele riu, Diego riu e os cães rosnaram, pois
ainda era muito cedo para começar a abrir os olhos.
Quase ao final da tarde, Diego cochilou e Cidão
observou aquele corpo quase indefeso sobre o sofá
velho e admirou o semblante do rapaz.
Já à noite, novamente os homens bateram em
seu portão. Estava na hora de Diego e o carro sumirem
dali.
Enquanto o carro ganhava a rua, Diego
agradeceu a companhia de Cidão e temeu nunca mais
encontrar o mecânico. Cidão sentiu o mesmo. Foi
quando o rapaz aproximou-se e deu-lhe um abraço,
como dois grandes amigos, como dois grandes amantes.
Sentiam-se inseparáveis.
Cidão estava desarmado. Seu corpo acostumado
com a graxa debruçava agora sobre um calor que
aconchegava seu peito. Engoliu seco e não segurou a
língua.
— Isso é bom, mas também pode ser ruim.
— Isso é uma geringonça! — disse Diego
gargalhando e selando, como um tiro, a boca do amigo,
o qual já não continha a risada.
Adiante, o que se ouviu foi que o desfile havia
sido um fracasso. A proximidade dos dois recentes
Arcádia nº5/2019
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amigos ganhou os mais diversos comentários e, claro,
as mais suntuosas fantasias. Cidão foi tachado de
pervertido e sua falta de profissionalismo foi descrita
como um desrespeito ao governador. O sobrinho
perdeu as solenidades, o que deixou os seguidores
fidedignos furiosos, e, ao final dos festejos, o carro dos
anos setenta foi roubado.
Logo as suspeitas caíram sobre o mecânico, o que
pôs os homens da sombra em estado de alerta e de caça.
O governador exigiu um pronunciamento de Cidão,
mas, com medo e vergonha, o rapaz não saiu às ruas, e
durante uma semana a sua oficina permaneceu
trancada. O que se ouvia de lá era apenas o latir dos
cachorros e o som do rádio.
Dias depois do ocorrido, Cidão desapareceu
daquele lugar junto com seus cães de forma misteriosa.
Nunca mais o rapaz galgo foi visto pelas redondezas.
Alguns curiosos até afirmavam que o mecânico estaria
vivendo pelo litoral carioca, notícia essa que chegou a
ser atestada quando Fulô, a sua cadela mais velha, foi
fotografada farejando e roçando-se pelas areias de
Copacabana, magrinha, bem magrinha, lânguida, tão
ossuda que chegou a dar dó.
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Adriana de Lima Barochello*
Acariciei seus ouvidos incertos e você permaneceu imóvel, como se eu fosse apenas uma voz distante.
Ele tomou consciência de si no exato momento em que
você passou os olhos por essas linhas escritas. O Nada
se revelou numa fração de segundos. Então chutou a
ficção que estava nos primeiros degraus da escada assim que entendeu a complexidade da própria existência. Desceu afoito, cheio de raiva do destino, raiva de
mim e de você também, afinal, a vida dele depende
dessa leitura.
Sem o leitor, um livro é apenas um corpo morto,
mesmo que seus órgãos estejam nos devidos lugares.
Uma biblioteca, por exemplo, é um cemitério de palavras, espremidas em seus túmulos-prateleiras, até que
alguém abra os livros em que estão presas e as leia com
entusiasmo, fazendo com que recebam a luz da ressurreição em meio ao vazio. Sim, nesse momento você é o
*
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fôlego de vida deste conto e deste pobre personagem, e
ele sabe disso; só que, ao invés de iludir-se um pouco,
ou quem sabe amar o próprio destino, ele foge. Não o
julgue por isso, quantas vezes você também... Esqueça,
voltemos ao conto.
Há pouco criei um cenário festivo com luzes, música alegre e gente jovem, mas ele simplesmente foi
para o lado oposto. “Nada disso existe”, grita enquanto corre para a penumbra. Acompanhe-me, por favor.
Talvez a fuga seja apenas uma estratégia covarde
de sobrevivência: enquanto seus olhos curiosos seguem
essas letras, enquanto eu e você o perseguimos, ele
ainda existe em algum lugar fora de nossas vistas. Mesmo anônimo e invisível, ele ainda é o protagonista que
precisa ser achado.
Sigo-o, está um pouco escuro; vejo apenas um
vulto disforme encolhido no canto da sala. Consegue
vê-lo, também? Ali, bem próximo da porta aberta que
parece levar a lugar algum. Sinto o agradável perfume
amadeirado, consigo ver o verde desbotado da camiseta que ele usa, mas não ouso tocá-lo. Permaneço em
pé diante do homem-caramujo que se encolhe cada vez
mais. Ele deveria levantar a cabeça, reconciliar-se comigo e perguntar em voz baixa: “o que devo fazer?”.
Garanto-lhe que, se ele me fizesse essa pergunta, eu
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diria: “Faça o que quiser, oras! Só não desperdice a sua
única chance de ser”. Na verdade, não é assim com os
demais personagens; eles simplesmente dão sentido às
próprias histórias. Esforço-me para encorajá-lo, porque
não quero abrir mão deste conto. Sei que não se trata
de um príncipe da Dinamarca cheio de questionamentos memoráveis, porém, peço encarecidamente que não
o abandone.
Aqui, abrevio propositalmente vários de meus
suspiros mentais para que você não se canse do silêncio. Concluo que dificilmente o convencerei. Ele tem
consciência de que não passa de um personagem malsucedido de um conto malsucedido.
— Malsucedido! — Finalmente levanta a cabeça
e procura por meus olhos na semi-escuridão. Grita apenas por orgulho próprio, ou, no máximo, por mágoa.
— Se sou malsucedido, porque insiste em me expor? Para me envergonhar?
— Concorda que, ao te envergonhar, eu também
ficaria envergonhada? A intenção era fazer de você um
personagem alegre, jovial, otimista, um tanto romântico. Os leitores ficariam fascinados! Você inspiraria as
pessoas. Veja como fiz questão de criá-lo com aparência
extremamente sedutora. Ali à direita tem um espelho,
observe: seu rosto é agradável, simétrico, seus lábios
Arcádia nº5/2019
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bem desenhados e seus olhos melancólicos e brilhantes.
E o seu corpo? Embora magro, parece perfeito,
deveria...
— Parece sentir prazer em me humilhar. — Interrompe-me sem pudor algum.
— Te humilhar? Mas o que está dizendo? Caso
não perceba, descrevo-o para que você não seja um
mero espectro. Além do mais, quem lê precisa saber
como você é.
— Pouco me importa quem lê. — Diz bruscamente.
— Deveria se importar. Se a leitura for interrompida...
— Interrompa esse conto ridículo. Seria um grande favor. — Fala com irritação. Bem, devo sussurrar em
seu ouvido que, nesse exato momento, ele olha diretamente em seus olhos com certa mágoa, porém, escapa
desse mesmo olhar deslumbramento e admiração por
você. Será que devo também descrever certa inquietação por parte dele ao reparar nossa intimidade? Mas
não se preocupe, ele não ouviu o que eu te disse.
— Querido, seu presente é um presente! Eu poderia dizer que você está sendo ingrato, mas ingratidão
não é a palavra que define seu comportamento. Está
anulando o significado da própria vida.
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— Minha vida é uma sequência de palavras estáticas! Você sabe muito bem, e também deveria saber
que eu não gosto de frases de autoajuda!
— Tudo bem. Então quer que eu termine aqui?
Vou deixá-lo à vontade para fazer o que quiser. O final
pode ser assim, se preferir: “Decidido, vira as costas,
afasta-se e caminha até a porta que leva a lugar algum.
Desvanece aos poucos, sem hesitar um retorno. Sobrou
a sala vazia e um grande nada que resumiu o dilema do
personagem que fugiu da própria história”. — Ele nota
sinceridade em meu timbre, e também repara na expectativa exterior que vem de você. Uma luz que vem de
fora clareia a sala, e então a esperança brilha. Noto que
ele quer continuar vivo na ficção. Preciso ser ágil.
Aqui, desmembrarei a autora do narrador. Até
aqui, ambos estavam visivelmente unidos. A partir de
agora, a autora ficará oculta e o narrador tentará ser o
mais tradicional possível, e você, em completo silêncio, fingirá que não sabe sobre essa reviravolta do enredo. Tratarei de fazê-lo crer que tudo não passou de um
mero sonho confuso. Darei a ele uma vida agradável e
razoavelmente previsível. A manhã estava fria e
chuvosa... não, melhor que esteja fresca e alegre. Mas o
que estou fazendo? Eu não deveria estar em evidência
novamente. Perdoe-me.
Arcádia nº5/2019
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A manhã estava fresca e alegre. Dezenas de pássaros atrevidos resolveram pousar nos galhos da frondosa árvore que ficava em frente à janela do quarto de
Samuel. O som agudo despertava-o das longas horas de
sono. Sonhara que era um mero personagem inventado
por alguma escritorazinha amadora, motivo pelo qual
estava melancólico e revoltoso. No exato momento em
que aceitava a ficção, o canto dos pássaros o trouxe à
tona. Sempre ficava pensativo quando acordava
justamente no grand finale de algum sonho. Como era
possível tamanha coincidência? Apesar do breve
desconforto, nada tão nonsense o perturbaria por mais
do que alguns segundos.
Era domingo, e, como se não bastasse o tédio natural daquele dia específico, ele estava de ressaca e com
dor de cabeça. Água e analgésico! Pronto! Passou o mal
estar! Pouco se lembrava da festa da noite anterior. Sabia que fora ao casamento do velho amigo João e que
lá havia bebido muito. Estava com muita sede e com
muita fome. Água e comida eram coisas que não faltavam em sua casa — casa não, apartamento, morava no
segundo andar. Não era um apartamento de luxo, mas
era confortável.
Samuel era um cara de sorte. Quase tudo em sua
vida fluía com uma naturalidade assustadora, exceto as
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questões sentimentais. Por esse motivo, sorria pouco, e
sempre pensava: “Será que isso é tudo?”. Sempre se
culpava pelo persistente sentimento de insatisfação.
Mas ele vai sorrir, ainda não sabe, mas vai sorrir. Principalmente porque a prima dele, além do almoço, também trará uma surpresa.
O interfone tocou e ele pediu para Simone subir.
Assustou-se quando abriu a porta e viu que um casal a
acompanhava. Foi um susto agradável; nunca imaginou que veria em pleno domingo entediante olhos tão
lindos quanto os daquela moça: eram amendoados,
grandes, de uma rara beleza hipnotizante. Sem falar no
sorriso, que tinha o brilho e o mistério da lua crescente.
Mal enxergou o acompanhante ou Simone, viu
apenas que eram todos jovens como ele. O deslumbramento instantâneo ficou evidente.
— Andresa e Beto, Samuel. — Disse a simpática
prima exibindo perfeitos dentes. Cumprimentaram-no
com um abraço e logo entraram. Colocaram sobre a
mesa da cozinha sacolas com várias travessas cheias de
comida.
Samuel só conseguia pensar em como aquela
sensação agradável poderia evoluir no decorrer do dia
ou, quem sabe, no decorrer da vida. Nunca fora um iludido, talvez por isso apaixonara-se poucas vezes, mas a
Arcádia nº5/2019
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presença de Andresa trouxe consigo o sentimento que
ele procurava há tempos. Pouco importava qual o vínculo entre a moça e o tal Beto. Demorou pouco para
descobrir que eram irmãos e que ele e Simone mantinham um relacionamento saudável. Segundo a prima,
relacionamento totalmente livre de definições clássicas.
Com a mesa posta, os quatro sentaram-se e, enquanto serviam-se, Andresa fez um comentário que
chamou atenção:
— Tive um insight. De repente me pareceu que
nada disso existe. Parece tudo tão alinhado e ao mesmo
tempo vago. Um dia simples, porém, conseguem perceber que é uma simplicidade rara? Parece forjada.
— Mas você ainda nem bebeu, Andresa! — Falou
Simone com tom humorado.
— Xiiiiu! — riu e motivou todos a entrarem em
sua viagem. — Sintam! Não é algo que emana de mim,
é do momento.
— Como se fosse parte de uma história escrita.
— Disse Samuel, tendo plena certeza que era
impossível aqueles bons sentimentos dominicais
emanarem de outro lugar senão dos olhos que o
encaravam.
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— Isso! Exatamente! Senti isso: que não estamos
aqui, que somos apenas uma ideia na cabeça de
alguém.
— Que viagem, Andi. — Disse Beto, muito mais
preocupado em se alimentar do que qualquer um da
mesa. — Engraçado você dizer isso. Hoje eu tive um
sonho bem maluco. Sonhei que eu era o protagonista
de uma história, e que estava em crise porque descobri
que toda a minha vida não passava de ficção. Foi um
sonho bem maluco.
— Verdade? Talvez sejamos os coadjuvantes da
sua história! — Falou Andresa com alegria espontânea,
fazendo todos rirem.
— Dificilmente você seria coadjuvante de alguma história. — Todos compreenderam o elogio,
principalmente pelo timbre de voz de Samuel. Andresa
ficou levemente envergonhada, e ele, assim que se deu
conta do próprio comentário, um pouco tímido.
— Algumas histórias têm mais de um protagonista, ué! — Ela disse com sorriso cativante.
Beto e Simone olharam-se, depois gargalharam e
decidiram se retirar da mesa para que os protagonistas
ficassem à vontade. Estava nítido o clima que se instaurava; não poderiam estragar aquele belo momento de
conexão entre duas pessoas. Nem Andresa nem Samuel
Arcádia nº5/2019
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reclamou sobre o abandono dos amigos que foram terminar o almoço na sala.
Adivinhem? Contemplaram-se como se aqueles
instantes fossem eternos. Talvez não tenha ocorrido
nada de especial depois do almoço. Quem sabe Samuel
e Andresa ficaram encantados por alguns dias, mas logo
descobriram que não tinham nada em comum; quem
sabe se conheceram e decidiram viver um relacionamento aberto; quem sabe se casaram e tiveram filhos;
quem sabe viraram inimigos mortais. Quem poderá dizer sobre o futuro? Naquele momento, pouco importava se era realidade ou ficção, viveram o instante, o
instante era real. Será que preciso me desculpar por
essa frase clichê e esse desfecho fraco? Poupe-me de dar
explicações, falhei em ficar oculta, entenda como
quiser, no decorrer do conto já criamos intimidade o
suficiente para sermos francos um com o outro. Apesar
do seu silêncio eu fico aqui imaginando o que você pensa a respeito dessa junção de palavras. Percebe a minha desvantagem? Pouco importa! O que importa é que
existiu um conto, que ele teve um começo conturbado,
mas, que apesar disso, teve meio e fim; protagonistas e
antagonistas. Quem são, fica a seu critério. Meu coração está partido porque faltam poucas linhas, gostaria
de adiar o término dessa história, talvez perpetuá-la.
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Porém, imaginar que essa história inventada terá fôlego
de vida toda vez que alguém decidir ler essas palavras
me deixa satisfeita. Me alegra saber que você chegou
até aqui e que fez esse conto existir, de fato.
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Caique Sanches Bodine*
Quatro soldados acordam-me. A luz azulada do
inverno entrava pelas grades da janela, riscando o ar
como um tecido após uma facada mortal. Estava frio, e
eu sentia o gelo da cama, daquela maldita cama de
cimento, na lateral do meu braço. Os soldados usavam
capacetes de guerra com viseiras espelhadas, e estavam
com seus fuzis suspensos em suas costas pelas bandoleiras. No lugar de seus nomes e de suas patentes na
farda, vi apenas os velcros desgastados pelo tempo. Levantei-me e estiquei os braços. Fui algemado, não com
as tradicionais algemas de aço, mas sim com uma corda
de sisal. Levantei, e saímos da cela. Eles me escoltavam
formando um quadrado em torno de mim. Passei pelas
celas, olhando-as. Meus passos pareciam lentos. Na verdade, tudo estava lento: os passos, o suor no meu rosto,
os movimentos dos soldados. Quando saímos para o

*

Graduando em Relações Internacionais pela Universidade de
São Paulo – IRI USP
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pátio, percebi que até o balançar das árvores com o
vento estava lento. Aquele pátio, aquele maldito pátio
que eu conhecia tão bem...
Começamos a andar em direção ao muro. Assim
como o pátio, conhecia aquele caminho muito bem. Assim como Gabriele. Assim como Marcelo. Assim como
todos meus amigos. Assim como todos que amei.
Porém, algo estava diferente. Havia várias
pessoas. Todas estáticas, olhando fixamente para mim,
traçando o caminho até o muro. Formavam camadas e
camadas, porém ninguém se empurrava, ninguém
chorava, ninguém gritava. Olhavam. Seguiam-me com
os olhos, sérios, condenadores, impacientes. Eu ouvia
um piano ao fundo, melancólico e lento. Talvez alguém
cantasse, uma mulher, parecia, mas eu não conseguia
identificar. Comecei a subir uma escada branca. A
multidão acabava de ficar para trás, todos ainda me
acompanhando com os olhos.
A música lentamente ficava mais alta. Eu subia
em uma espécie de templo circular, todo feito com degraus de mármore branco. Olhei para trás: estava no
alto. Muito alto. Todas pessoas continuavam ali, em fileiras circulares que seguiam a sequência harmônica do
templo, como uma gota fazendo ondas propagarem-se
ao cair na água. As pessoas perdiam-se no horizonte.
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Eram milhares. Milhões. Talvez todos que existem na
terra. Talvez todos que já existiram na terra.
Cheguei ao topo. Estava no último degrau, em
um semicírculo de mármore branco que parecia um pequeno palco circular de teatro. Estava de frente para o
mar, em um precipício. De um lado, via, distantemente,
todo o mundo. Do outro, o mar. Um mar azulado, com
o sol nascendo vagarosamente no horizonte, e nada
mais. A música ficava mais alta. Havia dez soldados no
topo, todos em posição de descanso, com os mesmos
capacetes e as mesmas fardas. Os quatro que me escoltavam bateram continência para o capitão que estava
no topo, e, logo em seguida, saíram da posição de escolta, voltando-se para aquela massa de pessoas. Sim, era
um piano com uma mulher cantando...
Onde estaria Gabriele agora? Marcelo? Meus
pais? Meu país? O capitão levanta a espada e todos que
acompanham na base do cone viram-se de forma
mecânica e idêntica. Quase que igual a uma marcha,
batendo todos os pés no chão ao mesmo tempo. Ele
vira-se para o pelotão. Onde estão as pessoas que amei?
Que confiei? CADÊ VOCÊS?
A música ficava mais alta e nítida. Era bela. Eu
conseguia identificar as palavras que a voz cantava macia e dolorosamente.
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Everybody knows that the dice are loaded.
— Atenção, pelotão. Sentido!
Everybody rolls with their fingers crossed.
Todos pegaram suas M16 nas mãos.
Everybody knows the war is over.
— Preparar!
Everybody knows the good guys lost.
Vi todos puxando o ferrolho da arma, que desceu
de forma lenta.
Everybody knows the fight was fixed.
— Apontar!
The poor stay poor, the rich get rich.
Ví o cano das armas subirem. Conseguia olhar
bem no fundo deles, como se olhasse para o fundo dos
olhos de cada pessoa de quem tinham tirado a vida.
That’s how it goes.
Fechei os olhos vagarosamente, vendo tudo ficar
escuro, como quando minha mãe cobria-me naquelas
noites. Porém, dessa vez, a luz apagava-se de cima para
baixo, e não de baixo para cima.
Everybody knows.
— Fogo!

32

Arcádia nº5/2019

A menina perdida

Contos e crônicas

A menina perdida
Juliana Luquini
Em casa, pela manhã, tínhamos uma rotina normal. Quando acordava, meu pai já havia saído para
trabalhar e minha mãe, sempre na correria de preparar o café, me arrumar, se arrumar para, então, sairmos também.
Enquanto ela arrumava a minha lancheira, eu
tomava meu leite com café e comia orelhas de padre.
Depois que ela me arrumava, ajeitando meu
cabelo com lacinhos, colocava meu uniforme e íamos
para o ponto de ônibus, que ficava um pouco à frente
de casa.
Morávamos numa chácara que ficava uns 3 km
distantes da escola. Na época, meus pais não tinham
carro e trabalhavam o dia todo. Então, todos os dias,
minha mãe me colocava no ônibus de manhã e, quando
descia do ônibus do outro lado da cidade, meu tio estava me esperando para me levar para a escola.
Na volta, era o trabalho inverso. Meu tio me colocava no ônibus e minha mãe me pegava.
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Um dia saí mais cedo da escola, poucos minutos
de diferença dos dias anteriores. Segui para o portão,
mas não vi meu tio como de costume, nem a minha
prima, que também estudava ali.
“Será que ele se esqueceu de mim?”
“Onde será que ele está?”
Anônimo
Meu tio morava a uns 600 metros de distância da
escola e, com o suposto sumiço, resolvi que iria até a
casa dele.
Eu já havia feito este percurso antes. A princípio,
não me parecia que seria algo difícil. Eu iria até a casa
dele e ele me levaria normalmente até o ponto de
ônibus, como todos os dias.
Ainda que o medo de me perder, junto a
incerteza de se ele teria mesmo me esquecido me
acompanhassem naquele instante, não vi outra saída.
“Acho que meu tio dormiu demais” — pensava.
Com muito esforço para as minhas curtas pernas
e um coração apertado, cheguei à casa do meu tio. Ele
morava em um campo de futebol. Digo, era zelador deste campo e, por isso, morava numa casa dentro deste
estádio.
O portão era bem grande, de ferro, e, para uma
imaginação fértil, era praticamente um portão de um
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castelo mal-assombrado. O silêncio do lugar, unido à
mi- nha imaginação, fizeram com que eu sentisse medo.
Para ajudar, os meus pequenos braços não alcançaram
a campainha. Então, fui obrigada a chamar e bater
palmas.
“Tio, tio, tio...” — incansavelmente, jurando que
era impossível alguém estar lá e não me ouvir.
Não obtive sucesso. Ninguém apareceu.
“Justo hoje não tem nenhum jogador aqui.” —
lamentei.
“Será que foram todos embora com meu tio?”
Nessa hora, eu só pensava na minha mãe. Ficava
imaginando-a se dando conta que eu não estava no ônibus, ela não saberia que eu estava só procurando meu
tio para me colocar no ônibus.
Precisava resolver isso, precisaria ir embora e
contar para ela que eu estava bem, que meu tio havia
se perdido e que precisávamos encontrá-lo.
Não perdi muito tempo ali. Saí da frente daquele
portão gigante com o objetivo de achar a vendinha de
doces do senhor Amadeu, porque era ali que o ônibus
passava e meu tio me botava pra dentro dele todos os
dias.
Mas, dali do meu tio, eu não saberia seguir para
outro lugar se não voltar pra escola, começar um novo
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percurso e, quem sabe, encontrar meu tio na frente da
escola.
“Talvez ele tenha feito um caminho diferente
hoje” — era a minha esperança. Eu gostava muito do
meu tio, mas, naquele dia, eu passei a gostar mais, pois
era a única pessoa que eu pensava em ver. Também
pensava em ver minha mãe.
Foi o que fiz. Voltei à escola e sofri a segunda decepção: meu tio não estava mesmo ali.
“Será que ele nunca mais vai voltar? Será que ele
realmente se esqueceu de mim?”
Não ia ter jeito, teria que ir sozinha até a vendinha do senhor Amadeu, ele mesmo poderia me ajudar
a voltar pra casa.
“Mas e meu tio?”
Conforme dava meus curtos passos, o medo ia
ganhando vida dentro de mim. Apesar do trajeto se
fazer conhecido com as casas, as esquinas e semáforos,
me mostrando que eu estava no caminho certo, o fato
de estar sozinha acelerava meu coração de pavor. O
problema maior era estar sozinha sem entender o
porquê. Talvez fosse porque meu tio se perdeu e então
sentia pena dele, ou, talvez, porque ele me esqueceu, e
isso era bem triste de imaginar.
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Nisso os carros pareciam maiores do que das vezes que estava com meu tio, as pessoas pareciam maiores e eram muitas. A sensação de que algo muito ruim
pudesse me acontecer não passava, afinal, ninguém estava segurando a minha mão. Não segurar a mão de
alguém me fez sentir muito medo, como se estivesse
desprotegida, como se não fosse possível chegar a lugar
algum sem segurar as mãos de alguém.
Enquanto caminhava, ansiosa para ver a vendinha do senhor Amadeu, que não aparecia nunca,
tentava acompanhar as pessoas, principalmente no
semáforo. Elas paravam, eu parava, elas andavam, eu
andava.
Para atravessar as ruas era a mesma coisa. Que
caminho mais longo foi aquele.
“Com meu tio era tudo tão mais fácil, mais rápido. O que estou fazendo de errado que está demorando
tanto pra chegar?”
Hoje, pensando bem, eu tinha razão, é muito
mais fácil quando tem alguém do lado, nos guiando de
certa forma.
“Até que enfim, está logo ali, agora falta pouco” — um respiro de alívio.
Quando me aproximei sofri a terceira e mais cansativa decepção:
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“Que pessoas são essas? Cadê a dona Joana que
me dava bala todos os dias? E o senhor de casaco laranja? E a Mel com a sua mãe?”
Elas eram a minha esperança, elas estavam no
ponto todos os dias e elas poderiam me ajudar a pegar
o ônibus pra minha casa.
“Mas todo mundo resolveu me abandonar?”
Pra ajudar um pouco mais, a vendinha do senhor
Amadeu estava fechada. Foi o que faltava, de imediato
as lágrimas correram dos meus olhos, sem esforço
algum, uma torneirinha se abriu e eu só soube chorar.
Era o que eu tinha pra fazer, não havia nada mais que
eu pudesse ou que eu conseguisse fazer se não chorar.
“Eu só quero ver minha mãe” — falei junto com
o choro sem perceber que tinha saído algum som da
minha boca. Foi quando uma mulher se abaixou e disse
pra que eu ficasse calma, que tentasse parar de chorar
pra contar a ela o que estava acontecendo.
“Meu tio esqueceu de mim ou se perdeu, não sei,
mas ele não foi me buscar na escola, me colocar no
ônibus para minha casa, para minha mãe me pegar, por
favor...” — as palavras e abracei a senhora implorando
pra que ela me ajudasse.
Foi quando eu ouvi de longe alguém chamando
pelo meu nome, quando olhei, vi meu tio, do outro lado
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da rua, correndo entre os carros. Fiquei parada
olhando, as lágrimas pararam de cair e eu atenta
acompanhava os passos acelerados do meu tio.
Chegando na minha frente, com o olhar mais desesperado que já havia visto na vida, ele se sentou ali
na calçada mesmo, limpando o suor, que escorria da
testa pro rosto todo, e disse num sussurro:
“Graças a Deus, te achei.”
Neste instante, ainda assustada com tudo que
havia acontecido, senti pena do meu tio:
“Coitado, sei bem como é ficar perdido, não deve
ter sido fácil pra ele também achar a vendinha do
senhor
Amadeu sem dar as mãos pra mim.” Nos
abraçamos.
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Alejandro Cuevas*
Contra todas as expectativas, Victor não fora
visto naquela manhã. Surpreenderam-se os vizinhos
por não encontrá-lo cuidando do seu jardim.
Também os homens sem ocupação, a quem todos os dias cumprimentava ao dirigir-se à padaria, notaram sua ausência não usual.
No mais tudo corria bem; Victor havia morrido.
Encontrava-se, no decorrer daquele dia quente, encolhido na penumbra fresca do seu quarto, com as cobertas tapando-lhe o queixo. À noite (era terça-feira, dia
de reunião do clube de literatura), Edmundo, grande
amigo de Victor, sentiu sua falta. Mas foi por acaso que,
voltando para casa, encontrou seu filho, Jorge, e
perguntou-lhe pelo pai.
— Ora, que estranho. Talvez o calor de hoje o
te- nha deixado abatido. — E planejou telefonar-lhe
mais tarde, mas se esqueceu, só lembrando às onze
horas do dia seguinte, quando uma vizinha de Victor
*
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ligou-lhe perguntando pelo seu pai, pois há dois dias já
não o vira cuidar do jardim.
Preocupado, Jorge respondeu que tentaria falar
com o pai. A vizinha, no entanto, cruzou o bem cuidado
jardim de Victor e bateu à sua porta. Não obtendo
resposta, bateu em algumas janelas, já com o coração
pulsando bruscamente. Aflita suportou os dez minutos,
que pareceram muitos mais, até que o carro de Jorge
surgisse veloz no fim da rua. O rapaz desceu com rosto
sério, abriu a casa e entrou. A vizinha seguiu-o e
acompanhou a esperada descoberta. Em suas reflexões
desta hora grave suspirou aliviada de que esse homem
sisudo tivesse hábitos tão inflexíveis e amplamente
conhecidos, de tal forma que seu cadáver pôde não
jazer esquecido por semanas.
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Eu, ela e o piano
Julia Elisa Marques Martins*
Mamãe começou a ensinar-me piano quando eu
tinha cinco anos. Nós morávamos numa casa de
madeira com grandes janelas, as quais ficavam abertas
durante o dia todo para que o sol batesse bem. Nas
plantas e em nós. Mamãe dizia que o sol trazia vida, e
eu nunca entendi direito essa frase até mudar-me para
um apartamento de 45m na periferia de São Paulo. Era
um piano de cauda luxuoso e antigo muito bem cuidado
por ela desde os seus oito anos. Formava uma paisagem
um tanto estranha e desconexa na sala, composta
apenas pelo instrumento alguns móveis de segunda
mão e muitas plantas.
Se eu pudesse voltar em algum momento da
minha infância, mesmo que só por um minuto ou dois,
seria pra ver mamãe sentada ao piano no meio da tarde,
tocando como se a vida toda dela estivesse ali. Como se
conversasse com ela mesma profundamente e enten*
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desse seu lugar no mundo só por tocar aquele instrumento. Eu nunca tive muita paciência para aprender.
Ainda devo me lembrar de duas ou três músicas, e consigo ler razoavelmente uma partitura. Mas nunca, nem
em um milhão de anos, poderia chegar a me expressar
tão bem através da música quanto mamãe. Aquilo era
sua paixão e o que mais me admirava nela.
Nós éramos inseparáveis, “um time de dois”, ela
dizia, “Porque dupla parece pequeno demais, e não
cabe esse tanto de pessoa que tem dentro da gente”.
Minha mãe era uma artista, e entendia que cada um
tem dentro de si uma infinidade de possibilidades, de
histórias, e universos que nem a gente mesmo conhece.
Mas ela também sabia que, às vezes, a gente quer ser
um só e não ter que lidar com tantos sentimentos de
uma vez.
Mamãe sabia de muitas coisas e era muito adepta
às formas práticas. Ela ensinou-me como pentear os
cabelos de uma pessoa triste penteando os meus enquanto eu chorava; ensinou-me que o choro é um sinal
de força, e não de fraqueza; que lutar requer coragem
e saber quando recuar exige sabedoria. E, de todas as
coisas que eu aprendi com ela, a qual mais me marcou
foi o grande piano de cauda no centro da sala. Não
pelas notas e partituras que me fogem à memória toda
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vez que me sento a um piano, mas pela alma com que
tocava, pela humanidade transparente e frágil que se
via naquela pequena (mas forte) figura movendo seus
dedos pelas teclas. Era como se o mundo todo acontecesse naquele momento, e cada partícula do universo
trabalhasse infinitamente para que ela estivesse sentada ao piano... tocando.
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APAGAMENTO DA MEMÓRIA E RESGATE
MATERIAL: A INTERSECÇÃO ENTRE A OBRA
1984 DE GEORGE ORWELL E AS
DITADURAS LATINO AMERICANAS DO
SÉCULO XX
Jaqueline Brandão Martins*

Ao futuro ou ao passado, a um tempo em que
o pensamento seja livre, em que os homens
sejam diferentes uns dos outros, em que não
vivam sós — a um tempo em que a verdade
exista e em que o que for feito não possa ser
desfeito.
George Orwell, 1984

Resumo: Através deste artigo, busca-se aproximar dois
processos contidos em dois universos diferentes,
Graduanda em História pela Unicamp.
E-mail: jaqueline.martinsx@gmail.com
*
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respectivamente. O primeiro corresponde ao fenômeno
do apagamento da memória, processo endossado pelas
ditaduras militares na América Latina do século XX; o
segundo compreende os trabalhos realizados pelo
Ministério da Verdade, aparato governamental
existente no mundo distópico criado por George Orwell
em sua obra intitulada 1984. Depois de feita tal
aproximação, surge, na intersecção desses universos, a
problemática do resgate da memória, e sugere-se, a
partir daí, uma possível solução através da Arqueologia
e seu resgate material.
Palavras-chave:
Ditaduras
latino
americanas.
Memória. Arqueologia. 1984: George Orwell. Distopia.
Resgate Material.
1. Introdução
Os relatos sobre os períodos ditatoriais da
América Latina são tão angustiantes quanto
revoltantes. As memórias, referentes aos indivíduos que
desapareceram, foram perseguidos, torturados e
levados aos campos de concentração ou centros
clandestinos de detenção, podem ser apagadas da
história através de táticas silenciadoras. Muitas pessoas
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que tiveram seus familiares desaparecidos permanecem
até os dias de hoje sem poder enterrar seus corpos. A
vala do tempo está cheia: as atrocidades da ditadura
estão escondidas dentro dela.
Visto que as construções da memórias são sempre
opções políticas, marcadas pelas subjetividades e
intencionalidades (CARVALHO, SOARES, FUNARI,
2009, p.35), é importante reconhecer que as memórias
oficiais sobre as ditaduras não necessariamente
condizem com as memórias dos combatentes, das
vítimas, da oposição, etc. A disparidade entre essas
memórias é traço de uma sociedade democrática e
plural, mas a exclusão de determinadas identidades da
história é uma prática violenta, e os discursos
dominantes e oficiais tentam, muitas vezes, apagar e
distorcer a memória dos mecanismos repressivos.
(CARVALHO, SOARES, FUNARI, 2009, p.35)
Partindo da célebre ideia de que a arte imita a
natureza (LEMOS, 2009, p. 89), temos, na obra 1984,
profundas intersecções com os cenários dos regimes
totalitários e seu constante apagamento da memória. Se
o gênero distópico procura mostrar a pior sociedade
humana imaginável, o livro de George Orwell pode ser
encarado como um espelho estético e político do século
XX, que reflete e refrata a realidade de forma a compor
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uma distopia, prenunciando um espécie de Estado de
Vigilância do século XX (OLIVEIRA, 2006, p. 143),
marcado pelos regimes totalitários, opressores e
antidemocráticos. No universo de Orwell, têm-se a
instituição do Ministério da Verdade, aparato
governamental cuja principal característica é a
mutabilidade do passado, sendo ele responsável por
alterar, falsificar, destruir e criar todo tipo de registro
documental que compõe a história da nação,
manipulando o passado e da memória:
“O passado é tudo aquilo a respeito do que há
coincidência entre registros e memórias.
Considerando que o Partido mantém absoluto
controle sobre todos os registros e sobre todas as
mentes de seus membros, decorre que o passado é
tudo aquilo que o Partido decide que ele seja.”
(ORWELL, p. 251)

A partir dessa reflexão, pode ser possível
aproximar o universo literário à realidade das ditaduras
latino americanas, de forma que o caminho em comum
para o resgate das memórias perdidas nos processos
presentes, tanto no livro quanto na história, seja através
do resgate material viabilizado pela Arqueologia.

52

Arcádia nº5/2019

Apagamento da memória

Artigos

O campo arqueológico, atualmente, tem grande
relevância como instrumento social de investigação da
historicidade. Os ramos dessa prática, que surgem
juntamente com os processos de redemocratização na
América Latina, visam investigar os desaparecimentos
durante o regime militar e encontrar seus corpos,
reconstruindo suas identidades e histórias ao revisitar os
campos de concentração e os centros clandestinos de
detenção (ou o que restou desses espaços de terror).
Também é possível, através dos textos, estabelecer
diálogo entre os conceitos de memória, história e
esquecimento. A importância do resgate da memória
ditatorial latino-americana através de objetos de estudo
arqueológico, promove a abordagem mais plural da
história, e ajuda na composição de uma narrativa que se
paute apenas nas versões oficiais (já que essa
documentação, assim como narra George Orwell, pode
ser reescrita, alterada e manipulada o tempo todo):
“Tratava-se apenas de substituir um absurdo por
outro. Quase todo o material com que lidavam ali
era desprovido da mais ínfima ligação com o
mundo real — faltava até o tipo de ligação contido
numa mentira deslavada. As versões originais das
estatísticas não eram menos fantasiosas que suas
versões retificadas.” (ORWELL, p. 55)
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2. Ensaio metodológico
2.1. História e Literatura
A história comporta "dimensões subjetivas,
imaginárias, oníricas e ficcionais, tão importante
quanto os acontecimentos políticos, sociais e
econômicos" (FERREIRA 2009, p. 84) e, ao aproximar
dados historiográficos com uma narrativa literária, é
importante esclarecer que, apesar da literatura ser
material propício para o entendimento do universo
cultural, dos valores sociais e das experiências
subjetivas de homens e mulheres no tempo (FERREIRA
2009, p. 61), a literatura não documenta o real na
mesma medida que os discursos científicos, filosóficos,
políticos
ou
jurídicos,
uma
vez
que
há
comprometimento com a veracidade da realidade
conforme os recursos imaginativos se manifestam
(FERREIRA, 2009, p. 64). Por isso, a análise da obra
1984 como um espelho do cenário real do século XX
deve tratar o texto literário como pauta das condições
de tempo, espaço, cultura e relações sociais.
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2.2. 1984 e o Ministério da Verdade
A obra 1984 é um romance distópico escrito por
George Orwell publicado pela primeira vez em 1949. A
narrativa é ambientada em Londres, uma das três
nações existentes, na qual o governo atuante é
consumado num Partido totalitário, capitaneado por
um cruel ditador, o Grande Irmão, que força todos
abaixo de si a amá-lo. No livro, há quatro ministérios
entre os quais se divide a totalidade do aparato
governamental: O Ministério do Amor, Ministério da
Pujança, Ministério da Paz e o Ministério da Verdade. A
história gira em torno de Winston Smith, funcionário
do último Ministério supracitado, que, apesar de ser
controlado como todos, tinha em si uma essência
subversiva, a qual é chave inicial para o desenrolar de
toda narrativa de luta de Winston contra um sistema
opressor. O Ministério da Verdade é o órgão
responsável pelas notícias, entretenimento, educação e
belas-artes e sua principal função é a de alterar todo e
qualquer tipo de informação existente, consequentemente alterando os registros da sociedade, editando
propositalmente seu passado e alterando suas
memórias, sempre de modo a favorecer o Grande Irmão
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e seu governo. Isso é feito através de inúmeras táticas,
as quais serão citadas a seguir:
a) Buracos da memória
Os prédios do Ministério da Verdade eram
repletos de orifícios nas paredes, destinados a
destruição de materiais e evidências, que eram
consumidas pelo fogo. Não sem motivo, essas
estruturas eram chamadas de buracos da memória:
“Quando a pessoa sabia que determinado
documento precisava ser destruído, ou mesmo
quando topava com um pedaço qualquer de papel
usado, levantava automaticamente a tampa do
buraco da memória mais próximo e o jogava ali
dentro, e então o papel ia torvelinhando numa
corrente de ar quente até cair numa das fornalhas
descomunais que permaneciam ocultas nos
recessos do edifício.” (ORWELL, p. 51)

b) Atualização do passado
Muitas vezes, Winston recebia materiais, artigos
ou reportagens que deveriam ter seu conteúdo oficial
modificado quantas vezes fosse necessário, de modo a
sempre beneficiar o Partido e o Grande Irmão.
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“Por exemplo, a leitura do Times de 17 de março
dava a impressão de que, num discurso proferido
na véspera, o Grande Irmão previra que as coisas
permaneceriam calmas no fronte do sul da Índia,
mas que o norte da África em breve assistiria a uma
ofensiva das forças eurasianas. Na verdade, porém,
o alto-comando da Eurásia lançara uma ofensiva
sobre o sul da Índia, deixando o norte da África em
paz. Assim, era necessário reescrever um parágrafo
do discurso do Grande Irmão, de forma a garantir
que a previsão que ele havia feito estivesse de
acordo com aquilo que realmente acontecera.”
(ORWELL, pp. 52-53)

c) Destruição
Depois que certos materiais eram modificados,
sendo efetuadas toda as correções, os originais eram
destruídos e as cópia corrigidas eram arquivadas no
lugar:
“Esse processo de alteração contínua valia não
apenas para jornais como também para livros,
periódicos, panfletos, cartazes, folhetos, filmes,
trilhas sonoras, desenhos animados, fotos —
enfim, para todo tipo de literatura ou
documentação que pudesse vir a ter algum
significado político ou ideológico. Dia a dia e quase
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minuto a minuto o passado era atualizado.”
(ORWELL, p. 54)

d) As despessoas1
Se a história é o estudo do homem no tempo
(BLOCH, 1997, p. 55), para alterar a história, há vezes
em que é preciso alterar a própria existência do homem.
Os membros do Partido podiam se assegurar do
desaparecimento de certas pessoas não só no presente,
mas também na história. O contrário também poderia
acontecer: pessoas que nunca sequer existiram, eram
criadas a partir do nada:
“Era chegada a hora de ele festejar o camarada
Ogilvy. Na verdade nunca existira nenhum
camarada Ogilvy, mas um punhado de linhas
impressas e duas ou três fotos forjadas fariam com
que ganhasse vida. [...] Ogilvy, que até uma hora
antes não existia nem na imaginação, agora era um
fato. Não deixava de ser curioso, pensou Winston,
Segundo a Novafala, é uma pessoa que não existe mais, e todos
os registros sobre sua existência foram apagados. É algo mais
forte do que a morte da pessoa, é como se ela nunca tivesse
existido. Novafala era o idioma oficial da Oceânia e fora
concebido para atender às necessidades ideológicas do Socing. cf:
ORWELL, George. 1984. São Paulo: Companhia das Letras, 2009,
p. 347.
1
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que fosse possível criar homens mortos, mas não
homens vivos. O camarada Ogilvy, que nunca
existira no presente, agora existia no passado, e
tão logo o ato da falsificação caísse no
esquecimento,
existiria
com
a
mesma
autenticidade e com base no mesmo tipo de
evidência que Carlos Magno ou Júlio César.”
(ORWELL, pp. 61-63)

2.3 História, memória e 1984
Memória é não esquecer. Memória, história e
esquecimento são experiências necessárias. Segundo
Halbwachs, memória é um fenômeno social que, de
forma útil e simplificada, resume o complexo processo de
seleção e interpretação em uma fórmula simples, que
enfatiza a homologia entre os meios pelos quais se
registra e se recorda o passado. (BURKE, 2000, pp.70-72).
Pierre Nora (1983, p. 8), por sua vez, defende que a
história concebe eventos efêmeros, transitórios e
pertencentes a um tempo homogêneo, numa narrativa
lógica e linear, vazia de conteúdo sobre o passado.
Segundo ele, ao contrário da história, as memórias
coletivas estariam ligadas a movimentos contínuos e
lembranças transmitidas entre gerações (ARAÚJO, 2007,
p. 97).
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Tanto a memória social como a individual, é
seletiva e maleável. Existem várias formas de lidar com o
passado e todas elas envolvem interesse, poder e
exclusões. Podemos claramente ver essa intenção em
algumas passagens de 1984:
“A modificação do passado é necessária por duas
razões, uma das quais secundária e, por assim
dizer, preventiva. A razão secundária é que o
membro do Partido, tal como o proletário, tolera
as condições vigentes em parte porque não dispõe
de termos de comparação. Deve ser afastado do
passado, assim como deve ser afastado de países
estrangeiros, porque é necessário que acredite que
está em melhor situação do que seus antepassados
e de que o padrão médio de conforto material
aumenta ininterruptamente. Mas, de longe, a
razão mais importante para que se reajuste o
passado é a necessidade de salvaguardar a
infalibilidade do Partido. Não se trata apenas de
atualizar constantemente discursos, estatísticas e
registros de todo tipo para provar que as previsões
do Partido se confirmam em todos os casos.”
(ORWELL, p. 250)

O esquecimento ou a amnésia social (BURKE,
2000) , também pode ser uma arma de poder político,
uma vez que age no controle do passado. Sempre
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tentando combater a memória,
o esquecimento age na supressão ou alteração de fatos
traumáticos, sendo, portanto,
uma estratégia política utilizada por governos em determinados períodos, agindo, juntamente com a censura do
passado, na obliteração oficial de memórias em conflito
no interesse da coesão social (ARAÚJO, 2007, pp. 85-86).
Os universos aqui em pauta ficam cada vez mais
próximos:

Existem várias
formas de lidar
com o passado e
todas elas
envolvem
interesse, poder e
exclusões

“Decorre ainda que, embora seja possível alterar o
passado, o passado jamais foi alterado em
nenhuma instância específica. Isso porque nas
ocasiões em que é recriado na forma exigida pelas
circunstâncias, a nova versão passa a ser o
passado, e nenhum outro passado pode ter existido
algum dia. Esse sistema funciona inclusive quando
— como acontece muitas vezes — o mesmo fato
precisa ser profundamente alterado diversas vezes
no mesmo ano.” (ORWELL, p. 251)

A memória, quando usada contra o esquecimento,
pode se tornar uma ferramenta em prol das vítimas de
guerras e genocídios. Utilizando-se de arquivos, tes-
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temunhos e depoimentos, pode-se transmitir para futuras
gerações o absurdo da violência desnecessária. Esse
processo de recuperação e restauração de fatos é
importante para manter viva a memória do que não pode
se repetir:
“Ao longo do século XX, a grande demanda dos que
foram vítimas de governos totalitários e repressivos deu-se em torno de movimentos pelo resgate
da memória. Os arquivos, artefatos e relatos do
passado têm sido utilizados como provas de um
passado que foi deliberadamente esquecido pelas
versões oficiais da história.” (ARAÚJO, 2007, p.
99)

2.4. Ditadura e apagamento da memória
As ditaduras latino americanas foram marcadas por
crimes humanitários, pautados na redução da liberdade e
dos direitos civis da população, e pela violência
sistematizada e institucionalizada. Nesse contexto, os
centros oficiais de detenção e os centros clandestinos de
detenção foram usados como ferramenta de destruição de
pessoas, tanto simbolicamente quanto fisicamente
(LEMOS, 2016, p. 71). O cenário de vaporização de
pessoas é extremamente comum no mundo de 1984,
como podemos notar na passagem a seguir:
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“Winston não sabia por que Withers caíra em
desgraça. Talvez por corrupção ou incompetência.
Talvez o Grande Irmão estivesse apenas se
livrando de um subordinado popular demais.
Talvez Withers ou alguém próximo a ele estivesse
sob suspeita de abrigar tendências heréticas. Ou
talvez — e o mais provável — a coisa acontecera
apenas e tão somente porque expurgos e
pulverizações eram elementos indispensáveis à
mecânica governamental. As únicas pistas
concretas estavam nas palavras “ref despessoas”,
que indicavam que Withers já estava morto.”
(ORWELL, p. 60)

A história de muitos anos de repressão militar na
América Latina foi apagada, como um pesadelo que
precisa ser esquecido (LEMOS, 2016, p. 72). Mas esse
esquecimento é proposital, resultado de uma política
pública que possibilita que os responsáveis saiam
impunes, evitando reparação moral e jurídica. No Brasil,
por exemplo, o único país da América Latina onde
nenhum torturador ou assassino foi condenado, a Lei da
Anistia em 1979 garantiu a impunidade desses agentes do
Estado(LEMOS, 2016, p. 73). Dessa forma, o Estado e
suas vítimas participam da história oficial, porém as
minorias não têm espaço e são inferiorizadas:
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“É justamente isso que ocorre neste caso onde a
construção de memórias coletivas pelo discurso
oficial a respeito da ditadura militar apaga as
histórias dos “subversivos”, dos opositores ao
Estado, que não têm voz nesse discurso. Por isso,
nesse
contexto
de
hiato
histórico,
o
desenvolvimento da Arqueologia da Repressão e
da Resistência no Brasil mostra-se imprescindível.”
(LEMOS, 2016, p. 74)

2.5. Solução através da cultura material e da
Arqueologia
De qual forma a Arqueologia pode auxiliar as
minorias étnicas e grupos subalternos fazendo com que a
sua história seja reescrita? Décadas atrás, a Arqueologia
focava sua pesquisa no estudo de grupos e sociedades
ditas pré-históricas, num cenário distante e exótico, mas
ela vem mudando através do tempo. Devido à emergência
de movimentos sociais e a partir dessa nova formulação,
a Arqueologia busca o estudo das pessoas através da
cultura material, na intenção de gerar visões alternativas
às da história escrita. (FUNARI, 2008, p. 6)
Recentemente, os arqueólogos têm focado em
estudar as consequências sociais das ditaduras latinoamericanas, no que se chama de Arqueologia da
Repressão, movimento que ganha força assim que as
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discussões sobre a ditadura, que ficaram mais de 30 anos
apagadas, ganham força, no período de transição para a
democracia:
“A arqueologia da repressão pode então ser
definida como uma busca dessas histórias ditas
como não-oficiais, particularmente as que resultam do sofrimento de pessoas que experimentaram
a opressão e a tortura nas mãos de seus algozes em
meio ao período marcado pelos regimes
ditatoriais, durante as décadas de 1960 a 1980.”
(ANJOS, 2015, p.80)

3. Conclusões
Há quem diga que a história é escrita pelos
vencedores e que, por sua vez, podem dar-se o luxo de
esquecer, enquanto os perdedores não conseguem aceitar
os acontecimentos e são condenados a remoê-la,
refletindo sobre como poderia ter sido diferente. No que
se diz respeito a reformulação de suas histórias, a
Arqueologia age na materialidade do passado como um
instrumento de revolução cultural, sendo crucial para
interpretar, criticar e reconstruir uma história plural. Os
historiadores também tem um papel importante no
processo de resistência, sendo sua tarefa oficial a de
lembrar às pessoas o que elas gostariam de ter esquecido.
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Uma das mais importantes funções do historiador é ser
um lembrete (BURKE, 2000, p. 89).
Como fica, então, o universo de Winston ? No livro,
afirma-se que é relativamente fácil lidar com a memória
do ponto de vista totalitário, pois sempre há alguma
agência, como o Ministério da Verdade. para negar as
lembranças de alguém e para reescrever o passado . Mas
o que poderia ser feito diante desse fato, sendo que não
se pode alterar a realidade de um livro? Talvez nos reste
usá-lo como o espelho citado anteriormente e observar
atentamente aos possíveis reflexos em nossa sociedade
atual, atentando-se, principalmente, para a aproximação
entre o citado Ministério, responsável pela espionagem,
repressão e tortura, e os centros de detenção da ditadura,
com todo o seu aparato de perseguição e opressão.
Claramente, a solução apresentada é válida para o mundo
em que se vive. Uma vez que jamais poderia-se alterar o
desfecho proposto por George Orwell em sua obra,
remanesce
somente
especular
os
possíveis
desdobramentos caso algum tipo de órgão arqueológico
subversivo tivesse tentado mudar o curso da história.
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FAHRENHEIT 451: UMA TEORIA ACERCA DA
MEMÓRIA
Maria Vitória Grisi*

Resumo: Este artigo busca entender o livro Fahrenheit
451 (1953) como uma distopia e de que maneira este
gênero se constrói como forma de crítica na obra de Ray
Bradbury. A narrativa nos apresenta uma sociedade
alienada pelas tecnologias do espetáculo vendidas pela
mídia que moldam a vida e as relações interpessoais das
personagens, uma sociedade que queima seus livros e
valoriza apenas imagens. Tendo em vista este contexto
e o cenário imediatista e padronizado criado por
Bradbury, o artigo busca entender como se costuram,
nos eventos do livro, as teorias da memória e a maneira
com a qual as pessoas passam a se relacionar com seu
passado. Por último, o artigo faz referência a
importância de se dar mais visibilidade à obras
Graduada em Estudos Literários e atualmente mestranda em
Teoria Literária, ambas pela Unicamp.
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distópicas nas pesquisas da Universidade, já que suas
leituras nos permitem não só estudar o presente como
também especular a respeito do futuro. (SeligmannSilva, 2011)
Palavras-chave: Fahrenheit 451; distopia; memória;
Ray Bradbury; Literatura; teoria literária.

Introdução
Existem muitos motivos que nos fazem qualificar
a obra Fahrenheit 451 de Ray Bradbury como sendo
uma distopia. Evanir Pavloski ressalta, ao tratar de
utopias, que o efeito transformador proposto por essas
obras nem sempre é fundado em otimismo. Ele afirma
que
Muitas obras apresentam espaços ficcionais
caracterizados pela extrapolação dos aspectos
negativos presentes na sociedade. Dessa forma, as
chamadas distopias ou antiutopias veiculam suas
reflexões e críticas por meio da figuração de um
verdadeiro pesadelo social.
(Pavloski, 2014, p.13)
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Este é o ponto de partida da análise proposta por
este artigo. Entender que os elementos apresentados
por Bradbury são, na verdade, aspectos negativos de
sua própria sociedade, exagerados para ilustrar a
história que nos apresenta, é o principal caminho para
entender as críticas escondidas na obra. Os pontos
propostos aqui são dois: entender a sociedade do
espetáculo na qual vivem as personagens e entender
como, a partir deste contexto, se costuram as teorias da
memória e a relação das pessoas com seu passado.
Fahrenheit 451 ilustra a vida em uma sociedade
na qual os livros são queimados (451 é a temperatura
em que isso acontece) e as pessoas vivem sob a falsa
impressão de felicidade a todo momento. A trama é
centrada na personagem Guy Montag, um bombeiro
que começa a questionar o seu modo de vida e os
propósitos impostos pelas autoridades. O papel dele
indica sua importância desde a primeira parte da obra,
pois diferente de outros bombeiros, Montag parece se
interessar pelo passado e pelos acontecimentos que
levaram a sociedade a aceitar a queima de livros e das
casas que os abrigam. Este interesse se estende para sua
vida pessoal em diversos níveis, quando pergunta para
sua mulher, Mildred (Millie), como e onde se
conheceram e ela, com naturalidade, responde que não
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se lembra e que isto não importa. De modo geral,
durante a trama, as personagens se comportam como
Millie, vivendo alienadas pelos meios de comunicação,
preocupadas apenas com o presente e tendo o
consumismo, e nada mais, como base de satisfação e
plenitude pessoal. Porém, existem as exceções,
personagens que foram obrigadas a se adaptar ao modo
de vida daquela sociedade mas que não concordam com
o sistema vigente, como a emblemática Clarisse e o
Professor Faber, que se encaixam no que Le Goff diz ser
a ligação com o passado na segunda metade do século
XX: “entre a angústia atômica e a euforia do progresso
científico e técnico, volta-se para o passado com
nostalgia e, para o futuro, com temor ou esperança.”1
O debate acerca do papel dos livros e da
literatura proposto por Bradbury pode ser explorado a
partir da visão apresentada por Márcio SeligmannSilva, em seu artigo Literatura e Ficção Científica: MalEstar na Cultura e Biopolítica:
A partir do romantismo a literatura e as artes
passam a ser vistas como uma parte ao mesmo
tempo essencial da cultura e desse novo homem,
como também são depreciadas como uma

1
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excrescência, tendo em vista a paulatina
onipresença do modo de pensar economicista e
portanto, centrado no utilitarismo.
(Seligmann-Silva, 2011, p. 98) 2

É o paradoxo apresentado neste trecho que nos
permite entender a posição da sociedade de Fahrenheit
451 em relação à literatura. Temos uma sociedade
extremamente utilitarista, baseada no consumismo e no
espetáculo, o que não abre espaço para que a população
entre em contato com a literatura, justamente por ela

2

O novo homem, segundo o próprio autor, seria aquele indivíduo
moderno que “se vê como a própria negação da individualidade:
ele é cindido, vive no espaço entre os lugares. Ele tem que
aprender a se localizar no mundo, a construir para si uma
moradia para abrigar seu frágil “eu” (Seligmann-Silva, 2011,
p.97). É interessante notar que, durante a obra de Bradbury, essa
fragilidade é trazida sutilmente à superfície com uma sociedade
onde tenta-se padronizar o homem justamente pelo fato de ser
ele frágil e não resistir à constante exposição às diferenças com o
outro. “Colored people don't like Little Black Sambo. Burn it.
White people don't feel good about Uncle Tom's Cabin. Burn it.
Someone's written a book on tobacco and cancer of the lungs?
The cigarette people are weeping? Burn the book. Serenity,
Montag. Peace, Montag.” (Bradbury, 1991, p.59)
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ser ela parte essencial da cultura e da humanidade,
aspectos negados a todo momento na obra.
A sociedade do espetáculo
Para entender a alienação de Millie, a ideia de
felicidade constante e o imediatismo propostos por
Bradbury, é preciso entender a relação das personagens
com as tecnologias apresentadas na obra. A principal é
a televisão (ou tevê e telas como é visto na obra).
Mildred, esposa de Montag, é viciada na programação
oferecida pelo televisor. Ela tem três telas instaladas,
onde assiste peças, conversa com pessoas ou
simplesmente projeta imagens que gostaria de deixar
na parede. Millie é a dona de casa dos anos 50
transportada para uma sociedade do futuro. Nesta visão
futurista de Bradbury, as mulheres ainda ocupam os
papéis que exerciam em sua época e apesar de nos
apresentar um núcleo familiar sem filhos, Millie
continua em casa sem trabalhar, cuidando do lar e se
distraindo com os televisores.
Em determinado momento, Mildred recebe
duas amigas em sua casa para beber e assistir às telas
no salão. Montag se junta a elas em determinado
momento e somos apresentados à seguinte cena:
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Numa das paredes, uma mulher sorria e
simultaneamente bebia suco de laranja. Como ela
consegue fazer as duas coisas ao mesmo tempo?,
pensou Montag embasbacado. Nas outras paredes, uma radiografia da mesma mulher revelava as
contrações na viagem da bebida refrescante até o
deliciado estômago! Bruscamente, o salão decolou
num voo de espaçonave rumo às nuvens,
mergulhou em um mar verde-limão onde peixes
azuis comiam peixes vermelhos e amarelos. Um
minuto depois, um desenho animado mostrava os
Três Palhaços Brancos se esquartejando mutuamente ao som de enormes gargalhadas. Dois
minutos mais e o salão resvalou da cidade para os
carros a jato circulando ferozmente numa arena,
colidindo e recuando e colidindo entre si
novamente. Montag viu vários corpos voarem pelo
ar. (Bradbury, 2012, p.120)

Montag fica chocado com o que vê nas telas.
São inúmeras imagens em um curto espaço de tempo,
aparentemente desconexas entre si e que mostram
cenas fortes. Segue-se então que Montag, de certa
maneira perdido em seus pensamentos e confusões,
desliga o interruptor das telas. A priori, as mulheres não
se chocam e continuam a falar entre si sobre outros
programas da tevê, como se nada tivesse acontecido.
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Porém, quando ele propõe que todos ali iniciem uma
conversa, todas as três ficam chocadas e não sabem do
que falar. Esta sequência é muito interessante pois
demonstra o poder das telas e das imagens. Adauto
Novaes, em seu ensaio A imagem e o espetáculo, aborda
a problemática ilustrada nesta cena do livro ao afirmar
que “a simultaneidade excessiva das imagens televisivas
abole o tempo”3. Para ele, tudo transforma-se em um
presente eterno e o que constitui a imagem, sua relação
com o passado e o futuro, é retirado dela.
Temos então, em Fahrenheit 451, uma
sociedade dominada por imagens. Não é difícil,
portanto, entender por que o esquecimento progressivo
dos acontecimentos do passado e a falta do uso de
técnicas de memorização se dá de maneira natural na
obra, como é descrito por Beatty, o capitão dos
bombeiros:
No século vinte, acelere sua câmera. Livros
abreviados. Condensações. Resumos. Tabloides.
Tudo subordinado às gags, ao final emocionante.
[...] Clássicos reduzidos para se adaptarem a
programas de rádio de quinze minutos, depois

3
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Novaes, 2005, p.11.
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reduzidos novamente para uma coluna de livro de
dois minutos de leitura, e, por fim, encerrando-se
num dicionário.
(Bradbury, 2012, p.77)

O movimento imediatista da sociedade e o
poder do espetáculo caracteriza a força centrífuga deste
desinteresse, e Beatty continua:
A escolaridade é abreviada, a disciplina relaxada,
as filosofias, as histórias e as línguas são abolidas,
gramática e ortografia pouco a pouco negligenciadas, e por fim, quase totalmente ignoradas.
A vida é imediata, o emprego é o que conta, o
prazer está por toda parte depois do trabalho. [...]
A coisa não veio do governo. Não houve nenhum
decreto, nenhuma declaração, nenhuma censura
como ponto de partida. Não! A tecnologia, a
exploração das massas e a pressão das minorias
realizaram a façanha, graças a Deus. Hoje, graças
a elas, você pode ficar o tempo todo feliz.
(Bradbury, 2012, p.78)

Adauto Noaves cita ainda, em seu ensaio, Guy
Debord, escritor da incontornável obra A sociedade do
espetáculo, explicando que vivemos, atualmente, no
momento do espetacular integrado que seria a junção do
espetacular concentrado (presente das sociedades
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totalitárias) com o espetacular difuso (presente nos
países democráticos). Debord conclui que o resultado
desta junção permite, através do espetáculo, “uma
ditadura muito mais presente, na medida que ela se
torna cada vez mais invisível.”4 O que Novaes chama de
contemplação passiva, possível por conta da televisão, é
o que permite que a sociedade se estruture da maneira
que Bradbury propõe e este é o ponto de partida para o
próximo tópico, para entender a relação desta
sociedade com seu passado.
Lidando com o passado: as teorias da memória
Em Fahrenheit 451 as pessoas não são
estimuladas
a
recordar
ou
memorizar
os
acontecimentos das suas vidas ou o que veem e ouvem
no rádio e televisores (imagens projetadas nas
paredes). Houve, com o tempo, uma manipulação
massiva nos interesses das pessoas, o que resultou
numa grande alienação. Bradbury apresenta uma
sociedade extremamente alienada pelas tecnologias do

4
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espetáculo vendidas cotidianamente pela mídia. Baker
escreve em seu ensaio:
Para aqueles como Millie, mulher de Montag, um
presente constantemente circulante e baseado no
espetáculo mascara completamente o sistemático
apagamento da “cultura”. O espetáculo é um tema
comum em muitos textos distópicos dos anos
1950, e é geralmente ligado a realidade fabricada
e falsa ideologia disseminada pela mídia de massa.
(Baker, 2005, p.493)5

Ray Bradbury faz questão de deixar claro que o
movimento se inicia com e pelas as pessoas, somado ao
novo modo de vida da exploração das massas. Destacase aí o fato de o livro ter sido escrito e publicado em
meados do século XX nos Estados Unidos, que
iniciavam uma era de progresso decorrente dos avanços
tecnológicos e do lucro gerado pela indústria
armamentista após a segunda guerra mundial. A
5

Tradução livre de “For those such as Millie, Montag’s wife, and
eternally cicurlating and spectacle-based present completely
masks the systematic erasure of “culture”. Spectacle is a
motif common to many dystopian texts of the 1950s and is
usually linked to a fabricated reality and false ideology
disseminated by the mass media.”
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propaganda, que teve papel central durante ela,
continua a ser utilizada como forma de manipulação e
controle da cultura de massa estadunidense e cada vez
mais as pessoas são convencidas a viver o imediato, o
presente. Adorno e Horkheimer discorrem sobre a
cultura de massa na Dialética do Esclarecimento,
publicado em 1944, no final da II GM:

Os interessados inclinam-se a dar uma explicação
tecnológica da indústria cultural. O fato de que
milhões de pessoas participam dessa indústria
imporia métodos de reprodução que, por sua vez,
tornam inevitável a disseminação de bens
padronizados para a satisfação de necessidades
iguais. O contraste técnico entre poucos centros de
produção e uma recepção dispersa condicionaria a
organização e o planejamento pela direção. Os
padrões teriam resultado originalmente das
necessidades dos consumidores: eis por que são
aceitos sem resistência. De fato, o que o explica é
o círculo da manipulação e da necessidade
retroativa, no qual a unidade do sistema se torna
cada vez mais coesa.
(Adorno e Horkheimer, 1985, p.100)
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É, portanto, comum ao livro a ideia de que o
padrão é inevitável para sanar os problemas e embates
em sociedades como a de
No livro vemos,
meados do século XX e também
portanto, que só
a proposta por Bradbury. Em
se mantém vivo
certo momento, o capitão
na memória
Beatty lembra que, no passado,
aquilo que
as pessoas “podiam se dar ao
interessa àquela
luxo de ser diferentes”6, mas
sociedade.
ressalta que na época em que
vivem a população já quadruplicou seu tamanho, as
coisas se tornaram mais rápidas, não há espaço para
detalhes, tudo “tão depressa que a centrífuga joga fora
todo o pensamento desnecessário.”7
O imediatismo e a padronização são elementos
constantes no livro, Beatty chega a falar que “quanto
maior seu mercado, menos você controla as
controvérsias! [...] Cada homem é a imagem de seu
semelhante e, com isso, todos ficam contentes, pois não
há nenhuma montanha que os diminua, contra a qual
se avaliar”8. Saber mais, em Fahrenheit 451, é se
distanciar dos seus semelhantes e, portanto, ser infeliz.
6

Bradbury, 2012, p.77.
idem, p.78.
8
idem, p.51.
7
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Há uma “cultura do esquecimento” proposta no livro,
para que as pessoas vivam somente a relação do agora,
sem questionar seu lugar na sociedade e, por fim, sem
desestabilizar a ordem perpetuada pelo governo9. No
livro vemos, portanto, que só se mantém vivo na
memória aquilo que interessa àquela sociedade.
Maurice Halbwachs, sociólogo francês, em sua
obra A memória coletiva, discorre sobre este ponto
justificando que
A história que quiser tratar dos detalhes dos fatos,
torna-se erudita e a erudição é condição de apenas
uma minoria. Se ela se limita, ao contrário, a
conservar a imagem do passado que possa ainda
ter seu lugar na memória coletiva de hoje, ela
apenas retém dela aquilo que ainda interessa às
nossas sociedades, isto é, em resumo, bem pouca
coisa. (Halbwachs, 1990, p.81)

É necessário, então, entender como Halbwachs
apresenta a memória coletiva, conceito fundamental
para a leitura da obra de Bradbury aqui proposta.
Segundo o sociólogo, nossa memória é fruto da
9

Novamente retomando a ditadura silenciosa ressaltada por
Debord.
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coletividade. Por mais que muitas lembranças estejam
associadas somente a nós mesmos - as chamadas
lembranças individuais -, elas sofreram influência direta
ou indireta do nosso meio social. É, portanto, sempre
necessário voltar ao grupo cuja lembrança se refere,
podendo ser ele, por exemplo, um núcleo familiar,
amigos, etc. O que interessa para nossa análise,
entretanto, é entender que um grupo social, apesar de
formado por pessoas com lembranças individuais,
guarda, acima de tudo, uma quantidade de lembranças
que diz respeito a todos e que não necessariamente
existirá uma distinção entre uma lembrança pessoal
daquele importada.
Frequentemente, é verdade, tais imagens que nos
são impostas pelo nosso meio, modificam a
impressão que possamos ter guardado de um fato
antigo, de uma pessoa outra conhecida. Pode ser
que essas imagens reproduzam mal o passado, e
que o elemento ou a parcela de lembrança que se
achava primeiramente em nosso espírito, seja sua
expressão mais exata: para algumas lembranças
reais junta-se assim uma massa compacta de
lembranças fictícias.
(Halbwachs, 1990, p.28)
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É exatamente isto que nos é apresentado em
Fahrenheit 451, no qual as personagens vibram em
uníssono - nas palavras de Halbwachs -, pensamentos
que, quando questionados, já não sabem se tiveram um
ponto de partida em si ou no outro10. Temos este
aspecto também em outras obras de ficção científica,
como Seligmann-Silva nos apresenta, ao analisar o
filme Blade Runner, de Ridley Scott, de 1982, em que
temos um cenário onde “Toda a esfera pública está
dominada
por
enormes
anúncios
brilhantes
publicitários, que aprofundam a sensação de que não
existe também diferença entre as imagens e a
realidade.”11 O contexto do filme é outro, porém a
relação da imagem com a realidade, com o que se
absorve dela e se toma por verdade, é a mesma.
Esconde-se aí, também, um Estado opressor que age
através da repressão, mas que se perpetua de maneira
sutil através da propaganda e do espetáculo. A relação
imagem/realidade
com
memória/passado
fica
evidenciada aqui, de maneira que as sociedades em
ambas as obras absorvem o que lhes é “vendido” e
deixam de lado a preocupação com sua história.
10
11
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Halbwachs, 1990, p.47.
Seligmann-Silva, 2011, p. 114.
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Aleida Assmann em seu livro Espaços da
Recordação (2006) discorre sobre diversas teorias da
memória e da história e apresenta, em determinado
momento, o conceito de memória funcional, segundo
ela aquela que “faz referência ao grupo, à seletividade,
à vinculação a valores e à orientação ao futuro”.
Assmann coloca:
A memória funcional cultural está vinculada a um
sujeito que se compreende como seu portador ou
depositário. Sujeitos coletivos da ação como
estados ou nações constituem-se por meio de uma
memória funcional, em que tornam disponível
para si uma construção do que teria sido seu
passado.
(Assmann, 2011, p.150)

Este é outro conceito chave para analisar a obra
de Bradbury e está intrinsecamente ligado ao de
Halbwachs. Na sociedade de Fahrenheit 451 o governo
tem o papel central de perpetuar um passado coletivo
artificialmente construído, e, para as pessoas, esta
memória não é passível de questionamento, primeiro
por não sentirem a necessidade (cabe aí entender que
esta visão rasa das necessidades foi construída ao longo
do tempo no enredo) e segundo porque o governo criou
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os mecanismos de repressão para aqueles que por
algum motivo se sentissem no direito de questionar a
ordem. Vale lembrar também que, segundo Halbwachs,
“para confirmar ou recordar uma lembrança, as
testemunhas, no sentido comum do termo, isto é,
indivíduos presentes sob uma forma material e sensível,
não são necessárias”12, ou seja, não era preciso que
alguém tivesse vivido em tempos passados ou lido livros
para saber que aquilo era detestável.
No decorrer do livro, entretanto, Montag não
consegue deixar sua curiosidade de lado e seus
questionamentos ficam sem respostas, levando-o a crer
cada vez menos nos alicerces daquela sociedade,
fazendo com que sua busca pelas respostas se
intensifique. A situação fica tão grave que ele acaba
sendo denunciado para as autoridades por esconder
livros em casa e se vê obrigado a fugir da cidade. A fuga
se dá com a ajuda de Faber, que vira uma espécie de
mentor e confidente do protagonista. Temos, neste
momento, um ponto de contato forte da obra com a
realidade atual, pois a fuga de Montag é televisionada
ao vivo e a mídia passa a ter o papel de regular e julgar

12
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a situação que é transmitida, tornando-se uma espécie
de ponte entre a justiça e a realidade.
A parte final do livro se passa nos arredores da
cidade onde Montag chega após fugir pelo rio. Lá
chegando, ele encontra um grupo nômade de pessoas
que se apresentam não só pelo nome, mas também pelo
título do livro ou autor da obra que decoraram. Ganger,
ou como se denomina, a República de Platão, explica
para Montag o funcionamento e a importância do
grupo:
Lemos os livros e os queimamos, por medo que
sejam encontrados. [...] O melhor é guardá-los na
cabeça, onde ninguém virá procurá-los. Somos
todos fragmentos e obras de história, literatura e
direito internacional. [...] Tudo o que queremos
fazer é manter o conhecimento que, pensamos,
precisamos manter intacto e seguro.
(Bradbury, 2012)

Esta parte do livro é fundamental para entender
a exploração dos estudos da memória traçada por
Bradbury, pois apresenta-se nela o que Frances A. Yates
destaca, em seu ensaio A Arte da Memória como sendo
parte do texto Ad Herennium, escrito por volta de 8662 a.C., sobre retórica:
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Há dois tipos de memória, uma natural e outra
artificial. A natural é aquela inserida em nossas
mentes, que nasce ao mesmo tempo que o pensamento. A memória artificial é aquela reforçada e
consolidada pelo treinamento. Uma boa memória
natural pode ser aprimorada por essa disciplina, e
pessoas menos dotadas podem ter suas memórias
fracas melhoradas por tal arte.
(Yates, 1974, p.21)

O que Yates cita deste professor desconhecido é
o que vemos acontecer na parte final do livro. Ganger
chega a dizer para Montag para que não se preocupe
em lembrar das palavras naquele momento: “Temos
meios para despertar sua memória. [...] Ela virá quando
precisarmos dela. Todos nós possuímos memória
fotográfica, mas passamos a vida aprendendo a
bloquear as coisas que estão realmente lá dentro.”
(Bradbury, 1990, p.111). Sua fala está intimamente
ligada ao que foi definido como mnemotécnica, que,
ainda segundo Yates, tem sido “pouco considerado”
com a invenção da imprensa. Não é mais necessário que
se exercite a memória, pois algum aparelho já foi
inventado para suprir esta demanda.
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Na obra, as personagens são criadas para se
interessarem apenas pelo presente, pelas imagens que
lhes são oferecidas a todo instante, impossibilitando,
assim, que exista uma relação com as imagens
passadas, reprimindo a necessidade de memorizá-las, já
que elas não terão utilidade no futuro. Chega-se a tal
ponto que, em meio a sua confusão, Montag pergunta
a sua esposa quando e onde se conheceram. Nenhum
dos dois consegue lembrar, apesar do esforço, então
Millie pede que ele deixe isto de lado, pois na prática
não há importância.
Em outro momento, citado anteriormente, no
qual Beatty explica à Montag quando tudo aquilo
começou, ele nos lembra que são poucas as pessoas que
se recordam e se importam com aquela parte da
história. Beatty é uma exceção por ser o capitão dos
bombeiros e, assim, pode contar esta história quando
algum curioso lhe pergunta, utilizando o seu
conhecimento e discurso oficial para convencê-lo, ao
final, de que aquilo é bobagem. Não há testemunhas
vivas do que ele conta, mas isso não impede que seus
relatos sejam tidos como verdadeiros, como pontua
Halbwachs em seu ensaio: “Para confirmar ou recordar
uma lembrança, as testemunhas, no sentido comum do
termo, isto é, indivíduos presentes sob uma forma
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material e sensível, não são necessárias.” (Halbwachs,
1990, p.27).
Considerações finais
Ler Fahrenheit 451 como uma teoria acerca dos
conceitos de memória permite entender a relação da
sociedade de Ray Bradbury (meados do século passado)
com os novos meios de comunicação em massa e a
relação com os objetos do passado. Evanir Pavloski, em
seu livro 1984: A Distopia do Indivíduo Sob Controle,
destaca que
O futuro, ao potencializar-se como uma incógnita
diante de um novo período histórico, suscita a
reflexão sobre os caminhos pelos quais as
sociedades podem se desenvolver. Nesse sentido,
os textos utópicos e distópicos são resgatados e
atualizados muito menos pelos seus respectivos
graus de otimismo e pessimismo do que pela sua
capacidade analítica dos elementos que compõem
a realidade.
(Pavloski, 2014, p.25)

Bradbury publica seu livro em 1953 e traz críticas
que hoje seriam ainda mais pertinentes. Se naquela
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época já era possível ver as raízes da sociedade do
espetáculo, atualmente tem-se isso potencializado.
Analisar distopias costuma ser uma tarefa árdua, pois
para entender as críticas propostas por estas obras, é
preciso entender o contexto de suas épocas. É preciso
entender em quais elementos escondem-se as críticas e,
em quais, a fantasia. É enriquecedor, entretanto, ler
uma obra de ficção e dela absorver tantos elementos
não-ficcionais. A leitura permite nos transportar para
sociedades das quais não fizemos parte (no caso das
distopias do início e meados do século passado) de
maneira particular.
Faço, portanto, uso das palavras finais de Márcio
Seligmann-Silva, em seu artigo aqui explorado, em que
ele retoma as ideias de Hannah Arendt para reafirmar
a importância das leituras aqui propostas e do desejo de
ver as ficções científicas e distopias ganharem espaço de
estudo na Universidade:
Essa passagem pela ficção científica nos permite
retornar a Hanna Arendt, que, poucos costumam
lembrar, mas abriu seu ensaio sobre A condição
humana ressaltando tanto a capacidade da ficção
científica de prever os desdobramentos da técnica,
como também lamentando a pouca respeitabilidade pública desse gênero. (2008, p. 10) Ela
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também vê nesse gênero um importante “veículo
dos sentimentos e desejos das massas” e, portanto,
como uma entrada para se estudar tanto o
presente como para se especular sobre o nosso
porvir.
(Seligmann-Silva, 2011, p.115)
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SEXUALIDADE NA DISTOPIA 1984 DE
GEORGE ORWELL: REPRESSÃO,
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Resumo: O presente artigo procurará analisar o
indivíduo no gênero literário distópico, em especial
1984, de George Orwell, e Nós, de Yergiev Zamyatin,
quando oportuno. Para tanto, o escopo se dará em três
campos da vida do indivíduo: a sexualidade, a massa e
o amor. O primeiro, no contexto distópico, é o do
campo da privação, mas também do controle e da
funcionalidade. O segundo, o dos mecanismos para
desviar as pulsões e energias não satisfeitas do sexo. Já
o terceiro, o da emancipação de si por meio do outro.
Assim, busca-se mostrar uma relação entre os tópicos e
como a individualidade se comporta nesse desenvolvimento. A fim de criar esse possível diálogo entre
os três, utilizaremos autores como Wilhelm Reich,
Sigmund Freud, Aldous Huxley e Erich Fromm.
*
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Essa guerra, na qual milhões morreram pelas
ambições territoriais das potências europeias, ainda
que sob a ilusão de estarem lutando pela paz e pela
democracia, foi o início do desenvolvimento que
levou, num tempo relativamente curto, à destruição
da tradição ocidental de esperança, que contava dois
mil anos de idade, e a sua transformação num
sentimento de desespero.
(FROMM In.: ORWELL, 2009)

Em meio a essa e tantas outras mudanças emerge
o gênero distópico, no qual há uma mudança do eixo
do ideal para o de controle de danos. No entanto, há
também a instauração de um outro ideal que não fosse
para todos e não prezasse a individualidade e nem as
pulsões naturais de um indivíduo. 1984, de George
Orwell, insere-se justamente nesse contexto. No
romance, Winston, o protagonista, faz parte de uma
sociedade na qual há uma uniformização em massa de
seus integrantes e, em meio à guerra e a um estado
totalitário, todas as forças devem se voltar para o
absoluto, abstrato e exterior, presentes em elementos
como o Grande Irmão, o Partido e a Oceania.
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O sexo não é proibido pelo Partido, já que possui
uma função importante na sociedade: a reprodução.
Entretanto, seu uso encerra-se aí. Ele é aceito apenas
em seu propósito coletivo, já que seu objetivo não está
na relação, e sim na meta maior e exterior aos integrantes do ato sexual. O próprio desejo é posto como pensamento-crime, colocando todos sob um certo celibato.
Nas palavras de Wilhelm Reich em A irrupção da
moral sexual repressiva, escolhe-se uma negação e
repressão sexual que provoquem fenômenos de êxtase
da sexualidade advinda de neuroses, perversões e
crimes sexuais (REICH, sem ano). Assim, “esta repressão
sexual era um dos meios ideológicos cardeais da classe
dominante para escravizar a população laboriosa”
(REICH, sem ano). É importante, porém, ressaltar que
se tratam de dois conceitos de sexualidade distintos: o
de 1984 consiste no ato sexual para reprodução, sem
nenhum prazer envolvido. De fato, esse é até mesmo
malvisto e indesejado. O erotismo é inimigo do Estado,
e o instinto sexual tem por destino ser aniquilado da
sociedade. Por outro lado, o sexo para Reich envolve
todas essas negações impostas pelo Partido, visando
uma maior liberdade e uma ausência de sofrimento
para o ser humano.
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Na obra de Orwell, Winston nutre um ódio pelas
mulheres e, muitas vezes, tem fantasias violentas e
sádicas com Júlia por não conseguir lidar com o que se
passa dentro de si. “Eu sentia ódio só de olhar pra você
(…) queria estuprá-la e depois matá-la” (ORWELL,
2009). Ela faz parte da Liga Juvenil Anti-Sexo,
organização que mina a sexualidade das pessoas desde
jovens, mantendo-a num estado adormecido ou mesmo
atrofiado por toda a vida. O objetivo da Liga é impor a
miséria sexual a toda a sociedade, pois é nela aí que a
revolta se encontra. Desta forma, todos dentro do
Partido são vítimas, desde seu nascimento, de uma
repetição sem fim desta repressão, “destruindo desde o
início a estrutura sexual e provocando a impotência
orgástica ao impor à criança uma couraça rígida; agindo
desse modo, suscita sem o querer todo um cortejo de
neuroses, perversões e crimes sexuais” (REICH, sem ano).
E ainda, como dirá Reich, em A Psicologia de Massas do
Fascismo:
A inibição moral da sexualidade natural da
infância, cuja última etapa é o grave dano da
sexualidade genital da criança, torna a criança
medrosa, tímida, submissa, obediente, “boa” e
“dócil”, no sentido autoritário das palavras. Ela
tem um efeito de paralisação sobre as forças de
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rebelião do homem, porque qualquer impulso vital
é associado ao medo; e como sexo é um assunto
proibido, há uma paralisação geral do pensamento
e do espírito crítico. (REICH, 2015)

Winston não consegue ver isso, a princípio. Ainda
que comece o romance com um diário – o que, naquela
sociedade, é proibido –, abrindo seu próprio mundo
interior ao escrever apenas a si mesmo, resiste a seus
impulsos e, no fim, cede à moral repressora. O próprio
Partido utiliza-se de diversos métodos contra a força
orgástica do sexo, por exemplo: pornografia barata,
prostituição e os dois minutos de ódio. No primeiro,
feito pela Liga Anti-Sexo, evita-se o contato com o outro
e realiza-se um resquício do desejo reprimido. Já na
masturbação, anula-se esse mesmo contato, de modo a
manter à distância o risco de uma sensação ou
sentimento maior potencialmente desafiador do
Partido.
No entanto, a prostituição era encorajada, por ser
considerada impessoal o suficiente para não configurar
perigo. Assim, a pessoalidade é o que se evita no sexo e
de maneira geral na vida dentro do Partido. Esse,
estrategicamente, permitia uma opção de válvula de
escape para os instintos, já que esses não podiam ser
suprimidos. Como Paul Roazen oportunamente cita em
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seu ensaio: “Freud previu como ‘duas pessoas apaíxonadas, ao excluir a sociedade maior, incitariam sua
fúria” (ROAZEN, 2018). Isso, pois qualquer forma de
lealdade que compita com o Partido seria vista como
algo perigoso e nocivo. Não à toa que, quando Winston
e Júlia fazem sexo e ela diz ter adorado, Winston
entende: “Não somente o amor por uma pessoa, mas o
instinto animal, o simples desejo e indiferenciado: isso era
a força que poderia destruir o partido” (ORWELL, 2009).
Por esse motivo, o Partido incentiva tanto a miséria
quanto o ato sexual apenas para procriação. Em outras
palavras: “a deteriorização da sexualidade genital torna
as pessoas aptas para o casamento”, dirá Wilhelm Reich,
“a exigência do ascetismo para a juventude e a repressão
sexual das crianças visa portanto, tanto objetiva como
socialmente (…) assegurar a aptidão para o casamento”
(REICH, sem ano). Isto é importante, no contexto
capitalista, porque no casamento se constitui a família
e os filhos que herdarão os bens, ou seja, como Reich
cita Engels em A irrupção da moral sexual repressiva:
“transmitir essas riquezas aos filhos de um único homem,
com exceção de todos os outros” (ENGELS apud REICH,
sem ano). No entanto, em 1984, o casamento é visto
como um dever social que objetiva apenas a reprodução
da população e da própria cultura de repressão sexual.
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Ademais, “a família se transformara numa extensão da
Polícia das Ideias. Era um instrumento graças ao qual
todos podiam ficar noite e dia cercados por informantes
que os conheciam intimamente” (ORWELL, 2009).
Assim, a formação do grupo familiar seria apenas o
crescimento de seus agentes. Ou, ainda, “ela [a família]
transformou-se numa fábrica onde as estruturas e
ideologias do Estado são moldadas” (REICH, 2015).
Neste momento, somos levados ao terceiro ponto:
os dois minutos de ódio. Aqui, o público é levado à
frente de um telão no qual são projetadas imagens dos
inimigos, gerando reações de raiva, histeria de ódio e
até mesmo agressões. “[A canção do Ódio] já estava
composta e era transmitida incessantemente pelas
teletelas. Tinha um ritmo selvagem, que lembrava latidos
e que não podia exatamente ser chamada de música,
assemelhando-se à batida de um tambor. Rugida, mais
que cantada, por centenas de vozes ao som de pés em
marcha, era aterrorizante” (ORWELL, 2009). Aldous
Huxley, em O despertar do mundo novo, comenta essa
forma de interação entre Estado e público:
Propaganda não-racional, que não é de acordo
com o próprio interesse esclarecido de ninguém,
mas que é ditada por e apela para paixões,
impulsos cegos, desejos ou medos inconscientes
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(…) a propaganda a favor da ação inspirada por
impulsos que estão abaixo do verdadeiro interesse,
apresenta
provas
falsas,
falsificadas
ou
incompletas, evita os argumentos lógicos e procura
influenciar as suas vítimas pela simples repetição
de frases feitas, pela denúncia louca de bodes
expiatórios, estrangeiros ou domésticos, e pela
associação hábil das paixões mais vis com os mais
elevados ideais. (HUXLEY, sem ano)

Desta maneira, no regime fascista de 1984 e em
todos os outros, importa menos a veracidade do que a
satisfação de instintos e pulsões que não puderam se
resolver sexualmente em primeiro lugar. O ódio, a
histeria e o bode expiatório seriam a combinação para
a válvula de escape de energias que não podem ser
cessadas, mas apenas divergidas. Júlia mesmo dirá:
Não era apenas que o instinto sexual criasse um
mundo próprio fora do controle do Partido – um
instinto que, por isso, se possível, tinha de ser
destruído. O mais importante era que a privação
sexual levava à histeria, desejável porque podia ser
transformada em fervor guerreiro e veneração ao
líder. (ORWELL, 2009)

Dessa maneira, o que o Partido e todo fascismo se
concentra em fazer é desviar estrategicamente as
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energias do ser humano e das massas para que possam
ser colhidas em ações e/ou reações que estejam de
acordo com seus interesses. Ou seja, “quando o processo
de repressão sexual impede a sexualidade de atingir a
satisfação normal, este recorre aos mais variados tipos de
satisfação substituta (…) o efeito produzido pelo
militarismo baseia-se num mecanismo libidinoso: o efeito
sexual do uniforme, o efeito erótico do passo de ganso
executado ritmicamente, o caráter exibicionista da
parada militar” (REICH, 2015). Não em vão, também,
a criação de um inimigo e uma constante condição de
guerra é necessária.
O fascismo, de acordo com as palavras de
Mussolini, acredita que ‘somente a guerra faz
elevar a energia humana à sua mais alta tensão e
confere um cunho de nobreza aos povos que têm a
coragem de empreendêla’ (…) São pacifistas, mas
do tipo que agem sob a teoria de que a paz pode
ser conseguida através da guerra; são (…)
revolucionários que a si mesmos se persuadem de
que a centralização do poder e a escravidão das
massas podem resultar na liberdade para todos.
(HUXLEY, 1975, grifo nosso)

Toda guerra é coberta por esse véu ilusório da paz
e do bem, sendo isso ainda mais acentuado nas
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ditaduras. A ilusão de um destino, prêmio ou uma ação
boa é o que balanceará atrocidades, imoralidades e
ações vis. Em uma palavra, as justificará. Somente
assim o convencimento da massa pode ser feito, de
modo a direcionar suas energias contra seus próprios
indivíduos. Todavia, a eles deve ser assegurado que
tudo é por um bem maior: o Estado, ou, no caso, o
Partido.
De uma mesma maneira, Júlia também comenta a
manipulação e exploração das energias sexuais
reprimidas:
Quando você faz amor, está consumindo energia;
depois se sente feliz e não dá a mínima para coisa
nenhuma. E eles não toleram que você se sinta
assim. Querem que você esteja estourando de
energia o tempo todo. Toda essa história de
marchar para cima e para baixo e ficar aclamando
e agitando bandeiras não passa de sexo que
azedou. (ORWELL, 2009)

E Winston continua a linha de pensamento:
Havia uma conexão íntima e direta entre castidade
e ortodoxia política. Porque, de que maneira no
diapasão certo o medo, o ódio e a credulidade
imbecil que o Partido necessitava encontrar em
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seus membros se algum instinto poderoso não
fosse represado e depois usado como força motriz?
A pulsão sexual era perigosa para o Partido, e o
Partido a utilizava em interesse próprio.
(ORWELL, 2009)

Desta maneira, esclarece-se mais a sexualidade e
sua pulsão como “força motriz”, ou ainda, como uma
forma de energia humana que se torna combustível
sociopolítico sob grande preço, como Huxley cita Erich
Fromm em seu livro:
São normais, não no que se pode denominar o
sentido restrito da palavra; são normais apenas em
relação a uma sociedade imensamente anormal. O
seu perfeito ajustamento a esta sociedade anormal
dá a proporção da sua doença mental. Estes
milhões de indivíduos anormalmente normais que
vivem sem aparato numa sociedade a que, se
fossem seres plenamente humanos, não deveriam
estar adaptados, ainda acariciam a "ilusão da
individualidade", mas de fato foram em larga
escala desindividualizados. [Assim] a sua
conformidade continua evoluindo para algo como
a uniformidade.
(FROMM apud HUXLEY, sem ano)

Para Fromm: "uniformidade e liberdade são
contraditórias. A uniformidade e a saúde mental são
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igualmente incompatíveis... o homem não foi preparado
para ser autômato, e se se transforma num autômato, a
base da saúde mental está arruinada" (FROMM apud
HUXLEY, sem ano). Desta maneira, 1984 nos mostra o
perigo da uniformização e a repressão sexual necessária
para tal, essa que é decorrida da morte da natureza,
singularidade e sanidade humana. Para tanto, Huxley
chamará a referida padronização do homem de um
"ultraje contra a natureza biológica do homem"
(HUXLEY, sem ano).
Todavia, ainda que exista – na ficção ou na
realidade – tal esforço contra nossa natureza, sanidade
e individualidade, 1984, assim como Nós, mostra-nos
um caminho para esses três pontos. Ainda que implícito
no romance de Orwell, Nós exibe mais claramente a
metáfora de Adão e Eva (ZAMYATIN, 2007). No
entanto, antes de um homem encontrar uma mulher, o
que marca é um encontro de um ser humano com o
outro, a relação, a empatia, o amor. A emancipação
deles próprios só pode ser feita nesta ponte criada entre
ambos, mas também em direção a si próprios.
Desta forma, vimos que a destruição constante da
individualidade ou sua permanência em um estado
natimorto só pode ser mantida quando as pulsões e
energia sexuais estão em cheque, reprimidas, contro-
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ladas e exploradas. Ainda, não menos importante é
quando se anula também o desejo e a vontade, ainda
que visando certo bem (moral). Para tanto, Huxley dirá:
No processo de tentar salvar nosso mundo ou parte dele
da sua atual confusão, corremos o risco de planejá-lo à
semelhança do inferno e, atingindo os limites da rutura,
levá-lo à completa destruição. Existem curas do que são
piores que as doenças. (HUXLEY, 1975)

No entanto, ainda que em meio a uma sociedade
desindividualizada e opressora, foi no encontro das
energias sexuais que “a união dos dois fora uma batalha;
o gozo, uma vitória. Era um golpe assentado contra o
Partido” (ORWELL, 2009). Assim, Winston e Júlia,
como Reich também dirá, poderiam talvez negar “que
se possa considerar a repressão sexual como fundamental
para a evolução da sociedade humana em geral” (REICH,
sem ano). Isso se dá pela descoberta do seu “fruto
proibido”, o qual contém tanto sua força vital e energia
sexual bem direcionada, quanto o “ato político”
(ORWELL, 2009). Ou seja, considerando que, para
Reich, “a dominação das classes oprimidas pelos
detentores dos meios sociais de produção só raramente se
dá pela força bruta; a sua arma principal é o domínio
ideológico sobre os oprimidos, pois essa ideologia é o
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principal esteio do aparelho de estado” (REICH, 2015), é
por meio da sexualidade que os atos políticos e de
rebeldia se fazem. É nessa libertação de impulsos que
os indivíduos se posicionam contra a ideologia e a
moral de seu Estado. Isso se dá, sobretudo, pelo
descobrimento do prazer e da potência orgástica no
sexo que não visa formar uma família, já que esta “é o
Estado autoritário em miniatura” (REICH, 2015). Do
contrário, “a revolução é impotente enquanto subsistir a
antiga ideia de família e de relação familiar” (REICH,
2015). Sua revolução ocorre no interior e, quando
isolados, também na esfera
[...] no regime
íntima, porque é ali onde o
fascista de 1984 e
Partido mais cria suas raízes e
em todos os
onde os indivíduos mais estão
outros, importa
vulneráveis. Assim, mesmo com
menos a
um destino perdido nos
veracidade do
métodos violentos do Partido
que a satisfação
para
quebrar
o
espírito
de instintos e
humano, a dupla arriscou tudo.
pulsões que não
Na sua relação amorosa e na
puderam
liberação de suas energias até
se resolver
então reprimidas, tiveram algo
sexualmente em
para si: um encontro com o
primeiro lugar
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outro, no qual também descobriram a si mesmos.
Em outras palavras, foi na sua relação humana
mais simples – de um indivíduo para outro – que sua
“liberdade” se deu, pois apenas ali, nesse reencontro de
si mesmos, no amor, que a relação pode alcançar outro
patamar até então desconhecido. A repressão – ao
menos naquele território onde Winston e Júlia tinham
esse poder, criado pelo relacionamento entre ambos –
foi incapaz de agir. De fato, o Partido de tudo fez para
evitar tal encontro, isto é, esse delta de pulsões de vida
e sexuais. Mas sua ação, apesar de guiar a vida humana
pela massa e pela destruição da individualidade,
encontra-se anulada na intimidade. Isso só poderia
ocorrer uma vez que há uma energia humana que tem
sua fonte inesgotável, ainda que forças externas
atentem contra sua liberdade. De fato, 1984 de George
Orwell e Nós de Zamyatin nos mostram apenas um
exemplo na ficção, porém Reich e Freud nos alertam
que, tais pulsões, dada sua incessante força, só seriam
“anuladas” num desvio em direção à pulsão de morte.
Não em vão, o estado de guerra em 1984 é sem fim,
uma vez que a pulsão de vida não pode dar frutos e,
para a pulsão de morte se perpetuar como o Estado
autoritário deseja, deve haver sempre um objeto que
gere ânsia por destruição.
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Resumo: O presente artigo comenta e reúne momentos
da prosa saramaguiana em que o dilema da
representação ficcional ganha proeminência à luz da
reelaboração dos cânones estabelecidos na sociedade
ocidental. Considerando as contribuições da crítica,
explicitar-se-á um ímpeto narrativo afim que perpassa os
romances de José Saramago, nos quais o diálogo com
obras literárias, historiográficas, religiosas e filosóficas
acaba destrinchando-as enquanto discursos pautados
em diferentes regimes de verossimilhança. Ao
humanizar construtos textuais mitificados e divinizados,
o autor não só “descanoniza” a tradição, como também
reafirma, de maneira dialética, o poder que reside na
representação ficcional, capaz de resgatar da obliteração
tudo que foge ao escopo dos discursos hegemônicos.
*Graduando

em Letras pela USP.
E-mail: raphael.valim.silva@usp.br
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Palavras-chave: José Saramago; literatura portuguesa;
literatura e discurso; romance português.
Na amplitude do mundo, a palavra guia-nos; nos
limites da palavra, o mundo escapa-nos. Enquanto
manifestação artística e discursiva, a literatura
representa a realidade à medida que a coíbe. Desde
Aristóteles, estuda-se o potencial mimético da arte sem
que esta se confunda com a realidade, uma vez que o
verossímil e o verdadeiro nem sempre são equivalentes.
Há uma ambiguidade intrínseca à representação
ficcional, que destaca um objeto do mundo e faz da
realidade discurso para poder retratá-lo. Seria
ingenuidade considerar que os paradigmas restritivos da
representação discursiva se limitam à ficção. De maneira
geral, discursos historiográficos, jornalísticos e
científicos, embora pautados no princípio da
factualidade, possuem uma retórica própria, estruturada
por jogos linguísticos e escolhas de vocabulário
responsáveis por injetar ares de veracidade no que é, ao
fim e ao cabo, artificial, na medida em que é discurso.
Ciente desses pressupostos, José Saramago direcionou
olhares argutos aos regimes de verossimilhança
presentes nos discursos oficiais e hegemônicos da
sociedade ocidental, a ponto de parodiá-los e escová-los
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a contrapêlo em sua prosa ficcional, que se constitui
como uma reflexão sobre as prodigalidades e as
insuficiências da escrita, em uma grande luta contra e
pela fixação representativa.
Os avanços dos estudos discursivos ao longo do
século XX permitiram uma reflexão mais profunda
acerca das relações entre língua e ideologia, discurso e
poder. Para Michel Foucault (2004, p. 18), o discurso
representa os ideais, as práticas e os pensamentos da
sociedade, engendrados nas relações de poder e
relacionados ao conceito de verdade. O discurso é então
selecionado, controlado e distribuído a partir de certos
princípios de exclusão operados em cada sociedade. Um
deles é o desejo de verdade (“will to truth”), segundo o
qual os discursos ganham status privilegiado se forem
considerados verídicos. A lei da verdade submete os
outros discursos, ditos falsos, a “uma espécie de pressão
e como que um poder de coerção”. A palavra carimbada
como real e oficial ganha veiculação intensa na
sociedade, a ponto de estruturá-la segundo uma lógica
que, enquanto hegemônica, sobrepõe-se às individualidades.
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Saramago escreve
sua prosa pelos meandros
das palavras consolidadas.
Fascinado pela subversão
dos discursos e cânones
estabelecidos, o autor português esvazia a retórica de
certos gêneros textuais
enquanto pleiteia o potencial da ficção.
Uma
inquietude
contínua permeia seus
romances, tornando-os respostas, versões, esboços de
uma ordem outra, capazes de evidenciar a cegueira que
há na delimitação cate-górica, configurando, as-sim,
novas represen-tações da realidade, mais humanizadas.
A prosa de José Saramago é, então, paródica não na
acepção hodierna de “imitação burlesca”, mas no sentido
etimológico do termo, como um canto que ecoa outros,
versão que corre em paralelo a outros textos. Trata-se de
uma incessante “descanonização” do olhar e da
literatura, entendida como “retorno de humanização ao
que antes havia sido divinizado ou mitificado”
(SARAMAGO, 2018, p. 121).
A inquietação saramaguiana quanto ao problema
da representação remonta ao período formativo do
Trata-se de uma
incessante
“descanonização” do
olhar e da literatura,
entendida como
“retorno de
humanização ao que
antes havia sido
divinizado ou
mitificado”
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autor. Já na década de 1970, suas crônicas publicadas na
Capital debruçaram-se sobre a parcialidade da História,
da escrita e da representação ficcional. Considerando o
âmbito do romance, se Terra do pecado (1947) ainda
estava pautado nos moldes de escrita tradicionais e
típicos da prosa neorrealista vigente, Manual de pintura
e caligrafia (1977) é responsável por bagunçar certas
delimitações ficcionais, sobretudo na discussão dos
gêneros; afinal, seria um manual, um ensaio ou um
romance? A partir dessa obra, há uma evidente
preocupação do autor em misturar os gêneros em seus
escritos, explorando a linha limítrofe das convenções
textuais muitas vezes para rompê-las em definitivo,
invertendo as retóricas dos gêneros e dando-lhes nova
autenticidade, para além dos moldes tradicionais.
O pintor H., narrador-protagonista do Manual,
encontra-se diante de um impasse ao ter que fazer o
retrato de S., um homem pertencente à classe média-alta
da sociedade portuguesa. Ao pintá-lo da maneira
convencional, aos moldes realistas, H. questiona sua
habilidade autoral e criativa, além de não enxergar no
retrato nada além de inautenticidade, como se a obra e o
modelo fossem inconciliáveis. Então, ele resolve pintar
um segundo retrato às escondidas, pincelado com
borrões e rabiscos, sem qualquer delimitação precisa ou
aparência mimética. Neste, H. procura retratar o âmago
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de seu cliente e, ao fazê-lo, percebe que a representação
realista é vaga e limitada. Com isso, acaba por
transgredir seu papel social de pintor assalariado,
submetido ao jogo capitalista de compra e venda e aos
interesses de seus contratantes. A vida para H. escapa
diante da representação esquemática, ao ponto de nem a
beleza de um retrato anguloso e reluzente conseguir
obliterar a obscurescência da pessoa retratada.
O impasse artístico converte-se para o âmbito da
escrita, uma vez que o protagonista passa a escrever seu
manual em resposta às intermitências da pintura. H.
conclui que a escrita permite digressões e reiterações
impossíveis no âmbito da pintura, que se apresenta
sempre em definitivo, delimitada pelas arestas da
moldura. Assim, o potencial da escrita como distensão e
reverberação de si própria se tornou um tema cada vez
mais comum nos romances saramaguianos posteriores.
Logo, H. traça um prognóstico importante para os rumos
da produção do autor, o que confirma o viés
metaficcional e até mesmo autobiográfico de Manual de
pintura e caligrafia.
A relação de Saramago com a produção
historiográfica é um dos seus principais meios de
subverter e recriar o que já está consolidado pela
tradição. Ele recusa eminentemente a alcunha de
“romancista histórico” e coloca-se em uma posição
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divergente em relação aos procedimentos retóricos e
composicionais dos que reescrevem a história,
sobretudo por considerar sempre as implicações do
presente na reescrita do passado e escavar os fatos
transcorridos em busca de tudo aquilo que foi recalcado
pela historiografia. O ímpeto do autor resume-se em
“desenterrar homens vivos. A História soterrou milhões
de homens vivos” (SARAMAGO, 1985). Dessacralizada, a
História deixa de ser a entidade detentora da verdade e
passa a ser vista como construção. Alinhado ao que
Walter Benjamin propõe em suas teses “Sobre o conceito
da História” (1994, p. 225), Saramago coloca-se na
posição de um materialista histórico, capaz de
desenvolver um conceito de História que aborde a
“tradição dos oprimidos” como regra geral dos tempos.
Sua “tarefa”, se é que podemos usar um termo
pragmático como esse, é “escovar a história a contrapelo”, humanizá-la para que seu conteúdo encontre
respaldo na práxis vital.
Em Memorial do Convento (1982), o narrador
saramaguiano utiliza muitas palavras do século XVIII,
emulando o modo de falar português nessa época. Não
obstante, faz uma série de referências ao século XX,
estabelecendo uma crítica ao instituto historiográfico
oficializado e enfatizando a descrição dos pequenos,
pobres e subalternos, como o casal Blimunda e Baltasar.
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A polifonia no romance e a equiparação de falas, bem
como o uso do discurso indireto livre, operam uma
quebra de hierarquias. Remodela-se a História pela via
do discurso. A descrição da intimidade do rei D. João V e
sua esposa D. Maria Ana é rebaixada ao nível paródico
por um narrador que expõe ao ridículo toda esfera
protocolar da realeza. Por outro lado, a narrativa muda
de tom ao voltar-se à descrição dos “plebeus”, para os
quais o narrador dirige um olhar empático que os eleva
ao sublime. Assim, Saramago é capaz não só de
apresentar e subverter as regras do discurso
historiográfico, mas também de mostrá-lo como um
discurso fictício, na medida em que é um produto de uma
“ausência presentificada na metáfora do discurso. [...] É,
no entanto, uma ficção proposta para o leitor como
verdade, pois seu pressuposto é o de que o limite
semântico dos seus enunciados é determinado pelo
critério da existência do evento” (HANSEN, 1998, p. 20).
Se a relação com a história em Memorial do
Convento é dialógica, em História do cerco de Lisboa
(1989), ela torna-se dialética. O personagem Raimundo
Silva, na posição de revisor, acaba atribuindo a si a tarefa
de reescrever a história do cerco de Lisboa a partir do
advérbio de negação “não” que insere em um texto de
outro autor que estava revisando. Esse “não” muda
drasticamente a relação com o passado, pois implica que
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os cruzados se negaram a vir em auxílio de Portugal na
tomada de Lisboa, o que é uma inverdade. No entanto, ao
escrever sua própria versão dos fatos, Raimundo acaba
percebendo as implicações do passado no presente, e
vice-versa, de uma maneira bastante complexa,
constatando a limitação que há nos discursos
historiográficos oficiais e nas palavras, em geral: “assim
mesmo foi o mundo feito e feito o homem, com palavras,
umas e não outras, para que assim ficasse e não doutra
maneira” (SARAMAGO, 1996, p. 50). A escrita de
Raimundo Silva, sob o espectro da de Saramago, acaba
invertendo a estrutura dos textos historiográficos por
meio de descrições líricas, digressões, inversões
sintáticas e um estilo que simula a oralidade,
“subvertendo o círculo da escrita no qual se baseia e se
contrapondo ao discurso oficial” (CARVALHO, 1998, p.
92).
Além da historiografia, Saramago explora à
exaustão os lugares-comuns do discurso religioso
judaico-cristão. Em obras como O evangelho segundo
Jesus Cristo (1991) e Caim (2009), privilegia um enfoque
humanista em relação a figuras elevadas (como é o caso
de Jesus) ou rebaixadas (como é o caso de Caim). Por
conhecer a Bíblia como poucos, ele foi capaz de
mimetizar a estrutura sintática e a elocução dos textos
bíblicos, a fim de revertê-los a bel-prazer, ora para
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enfatizar seu esvaziamento retórico, ora para aplicá-los
a
outros
campos
semânticos
teologicamente
improváveis.
Em O evangelho segundo Jesus Cristo, o narrador
dessacraliza o divino e sacraliza o humano; apresenta-se
como uma espécie de herege que distorce as expressões
bíblicas e propõe a escrita de uma versão apócrifa do
Evangelho. Seu diálogo não se restringe à esfera da
religião e da fé, mas centra-se também, ou sobretudo, na
esfera textual, nos cânones bíblicos tomados como
verdade absoluta e símbolos da tradição. Na abertura do
romance, com a descrição criativa de uma pintura de
Dürer, o narrador, ou a instância enunciadora, já
demonstra pleitear no campo da representação e inverte
as perspectivas, fazendo com que “valores contrários aos
previstos [sejam] constantemente evocados para
sedimentar uma nova compreensão das convenções”
(BRIDI, 1998, p. 117).
Há muitos outros exemplos que demonstram a
inquietude saramaguiana em relação à tradição textual e
aos ditames da representação escrita. Poderíamos citar a
reelaboração do heterônimo pessoano em O ano da
morte de Ricardo Reis (1984), a paródia do discurso
científico e jornalístico nos primeiros capítulos de A
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jangada de pedra (1986), a “ressimplificação” 1
inaugurada a partir de Ensaio sobre a cegueira (1995),
com a subtração de nomes de pessoas e de lugares, e a
retomada do mito de Platão em A caverna (2000).
Apesar disso, é importante constatar que toda a
reação aos regimes de verossimilhança dos textos
canônicos não implica na negação dos discursos e da
própria representação textual, muito pelo contrário. Ao
reelaborar os textos que mobiliza, Saramago prolifera as
interpretações e atribui à ficção uma posição privilegiada
pelo seu potencial imaginativo e prolífico. Ademais, a
totalidade de sua produção ficcional permite constatar
que a representação, embora seja desencadeadora da
crise, é, dialeticamente, sua solução.
Um exemplo nesse sentido é o romance Todos os
nomes (1997), no qual há a busca do protagonista José
pelo paradeiro de uma mulher que nunca conheceu,
apenas encontrou seu nome em uma lista na
Conservatória onde trabalha. As desventuras de José
fazem-no sair do âmbito privado e abrir-se para o
mundo. Embora tudo o que saiba sobre a mulher esteja
contido em um verbete sucinto, o homem adquire cada
vez mais a certeza de que a ama. Contudo, o verbete não
Termo usado pelo próprio José Saramago em entrevista a Carlos
Reis.
1
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basta; a palavra não basta, pois a representação não se
confunde com a realidade. O trabalho na Conservatória,
com seus milhares de verbetes discriminando os vivos e
os mortos, aliena da realidade; a vida em meio aos
escritos massifica os sujeitos e torna-os opacos,
distanciados, impossíveis de se conhecer. José tenta fugir
desse ambiente ao procurar a mulher desconhecida e, em
meio à sua busca, acaba adquirindo experiências,
conversando com pessoas, interagindo no espaço
público e conhecendo-se como nunca antes. Quando
descobre que a mulher que tanto ansiava acabara de
falecer, a José não resta nenhuma opção a não ser o
lamento, até que, nas páginas finais do romance, sob
orientação de seu chefe, ele resolve colocar o verbete da
mulher no compartimento dos vivos na Conservatória.
Assim, a solução para a morte está na escrita, que agora
possui um outro significado, mais profundo, mais íntimo,
mais humano. José garante a sobrevivência da mulher
desconhecida ao imortalizá-la por meio de uma escrita
que, diferentemente da escrita documental e burocrática
do funcionalismo público, é dotada de imaginação e de
subversão da realidade.
Em As intermitências da morte (2005), a vitória
sobre a indesejada das gentes é adquirida de maneira
afim. Quando a morte resolve voltar ao trabalho depois
de uma greve catastrófica, resolve avisar seus “clientes”
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antes de efetivamente matá-los. Contudo, um deles, o
violoncelista, não parece ter recebido o recado. Ao ir ao
seu encontro, a morte encanta-se com a sua música e, na
forma de mulher, tem um caso amoroso com ele. Esse
acolhimento final é o que dá o golpe definitivo na morte,
atordoando-a de maneira apaziguadora: “A morte voltou
para a cama, abraçou-se ao homem e, sem compreender
o que lhe estava a suceder, ela que nunca dormia, sentiu
que o sono lhe fazia descair suavemente as pálpebras. No
dia seguinte ninguém morreu” (SARAMAGO, 2017, p.
207).
Tanto o desfecho de Todos os nomes quanto o de
As intermitências da morte retomam a tópica
shakespeariana da vitória sobre a morte, que se dá por
meio do amor (relacionado à prole e à procriação, dando
continuidade à espécie) e, principalmente, da arte
(baseada na representação, capaz de transcender tempo
e espaço, perdurando na memória dos homens ao longo
das gerações). No soneto de número 18 (XVIII), o eu
lírico tranquiliza sua amada dizendo que seu poema lhe
dará vida, mesmo após a morte: “So long as men can
breathe, or eyes can see, / So long lives this, and this gives
life to thee” (SHAKESPEARE, 2005, p. 35).2 Ao recuperar
Na tradução de Ivo Barroso: “Enquanto houver viventes nesta
lida, / Há-de viver meu verso e te dar vida.”
2
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essa tópica da literatura, mesmo que indiretamente,
Saramago concebe a representação escrita para além de
sua problemática inicial.
Escrever literatura equivale a viver as
contradições de um recurso expressivo que delimita,
mas também expande, torna artificial e ainda assim
fornece vida. A palavra, com todas as suas limitações, é o
que permite destrinchar a própria palavra. Para a prosa
saramaguiana, então, o trato com as palavras não é uma
luta vã, como expresso no poema “O lutador”, de Carlos
Drummond de Andrade; antes é um cabo de guerra entre
amigos, o qual se ganha quando se derruba o adversário
ou mesmo quando só resta levantar-se do chão.
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PRETA
Ana Lúcia de Oliveira Nascimento*1
A mulher preta já nasce na luta
Luta com o que vê no espelho
Sua pele, seus traços e seus cabelos
Cresce na solidão entre muita gente
E no dia a dia guerreia e segue em frente
É a namoradinha escondida
É a amiguinha dentro de casa
E na rua a enxovalhada e humilhada
Cresce tendo que se enquadrar
Embranquecer, clarear
Alisar, amenizar traços
Porque não se vê representada nos espaços
Brincou de Barbie na infância
E nunca viu nenhuma semelhança
Por isso um dia se achou feia
E via dificuldade em se aceitar e ser aceita
Se lembra de poucas negras na TV
E uma delas sambava com corpo pintado

Técnica em Logística- ETEC Dr. Emílio Hernadez Aguilar.
E-mail: analucia_o.m@hotmail.com
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Até achava bonito, mas não era dessa forma
Que se via em autorretrato
Não queria seu corpo exposto daquele jeito
E assim, se livrar de toda dor em seu peito
Mulher preta não é bagunça nem confusão
É mulher que já nasce pra lutar e para encarar o olho
do furacão
É cheia de amor e carinho
Mas tem que ser séria pra poder fazer seu caminho
Mulher guerreira, forte, cheia de luz e energia
Tem nos olhos o brilho dos orixás
Faz de sua fé aquilo que te protege e que te guia
Em meio ao racismo persiste e faz rebeldia
E em meio aos seus, traz amor e a todos inebria
É mulher que persiste num mundo pesado
E é resiliente, mesmo vivendo num emaranhado
É tudo e será tudo que quer ser
Mesmo que tenha à sua volta correntes que querem te
prender
Irá guerrear contra o racismo e o machismo
E em sua luta, fará de seu legado outros destinos
Mulher preta é potência
Mulher preta é consciência
Mulher preta é sapiência.
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Mulher preta é tudo
Passado, presente e futuro.
Para ouvir, clique.
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LA CIUDAD DE DIOS
Emilio Martin Paz Panana*2
La ciudad de Dios
es el vientre hinchado de un ebrio.
Ahí, donde comienza la vida,
ya está esperando la muerte.
Rondando las cabezas de los ancianos,
la calle llena de prostitutas.
La pasarela del olvido.
La ciudad de Dios
es recorrida diariamente por el diablo,
Dios ha sido desalojado.
El mundo contempla,
hinchado y melancólico,
la reconstrucción de Babilonia.

*

Professor de Filosofia e Religião, formado pela Universidad
Católica Sedes Sapientiae.
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Guilherme Akira Awane*3
No Brasil o alvo não é vermelho, é preto.
O estado não é coxinha, nem petista, é terrorista.
Tenta esconder no bolso, mas a sua mão tá suja de
sangue.
Mão que pega no rifle da hipocrisia.
É a meritocracia:
Oi, tenta porque aqui todo mundo é igual.
Oi, tenta porque todo mundo pode.
Oi, tenta porque você tem o que merece.
É o racismo:
Oi, tenta sair com guarda chuva.
Oi, tenta sair com furadeira.
Oi, tenta ser Franco e lutar por mudança.
É a cegueira seletiva:
Oi, tenta sentir a dor preta.
* Graduando no curso de Ciências Biológicas da Universidade de
Londrina.
E-mail: guilherme.awane@gmail.com
Arcádia nº5/2019

137

Poemas

80

Oi, tenta sair pra chá de bebê.
Oi, tenta ter empatia.
Se for negro:
Oitenta tiros.
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SEM FÔLEGO
Fulana de tal
Talvez gritando
Eu conquiste o meu silêncio
Pois usurparam o direito
De não me pronunciar
Encarcerada dentro de mim
As palavras que entalam minha garganta e me deixam
rouca
São a barreira
Para eu me tornar
Engulo-as com a remota esperança
De que a ausência
Faça parte de mim
Porque é sofrível aceitar
O que é meu e quer se mostrar
E através de palavras
Ditas ou escritas
Esvazio-me
Só me sobra
ar
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JUSTIÇA
Roy Sollon*4
(b)erram
as direções
dos rios
de lágrima
na face
dos desprovidos
de cuidado
- deixados de lado homens e mulheres
confinados
nos barracos
(des)humanizados
cuj’alma carcomida
sente falta
de aconchego.
Órfãos
da fraternidade
“incondicional”,
4

Professor de Filosofia e Sociologia da rede SESI-SP.
E-mail: roysollon3@gmail.com
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cuja caridade
de tantos
“cristãos”
não tange,
não toca,
sequer afaga,
mas afoga,
na ampla
nebulosa,
densa,
da desesperança
e do desemprego;
sufoca
- com as mãos
criminosas
e invisíveis
do “mercado” o riso
dos filhos e das filhas
e lhes pilha os corpos
como empilham
nos aterros
os montes
e as montanhas
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de lixo.
A justiça
dos burocratas
é, também,
de assassinos,
desses
que apertam a gravata
e seguem
sorrindo
pelo vale
de cadáveres
despossuídos
de direitos
e memória...
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NASCE O SOL
Franciele Cristina da Silva Lima*5
O amor que cresce aqui
dentro
feito a tessitura dos sóis
demorado
cresce na escuridão
e acalanto do silêncio
Surgirá
repentino e duradouro
como o dia eterno de um solstício:
a primeira primavera do século
Será
o amor pelo inaudível
assobio do salgueiro
a sonata dos pássaros
por uma folha morrendo
no suspiro dos fungos
a formiga cansada errante ao acaso
o vento, a brisa e o pó
pairando
no redemoinho
Graduanda de Filosofia na Universidade Federal de São Carlos.
E-mail: francielesilvalima@hotmail.com
*

Arcádia nº5/2019

145

Poemas

Nasce o sol

Este amor, então, virá
emaranhado nas coisas que embalam o mundo
acompanha o tempo remoto
das nuvens dormindo
Não ouço
o tique-taque absurdo dos relógios nos pulsos
pois o coração também pulsa
E a desimportância da vida
dos seres
das pedras e das águas
do sangue seguindo seu curso
é o meu
amor no mundo
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Katharine McGee e a criação do
universo distópico em mil andares
Amanda Amorelli Farias*
É comum que encontremos em livros do gênero
distopia a construção detalhada de mundos politicamente destruídos e tecnologicamente avançados,
bem como personagens complexas e envolventes que,
ao longo da trama, representam uma contradição ou
colaboração em relação ao sistema. O livro O milésimo
andar**, da autora estreante Katharine McGee, apesar
de no início parecer interessante, não consegue
cumprir, de forma satisfatória, nenhum dos dois
objetivos. Isso porque a obra não se compromete a
entregar ao leitor um universo construído de forma
complexa ou em desenvolver suas personagens dentro
desse universo.
Já na introdução, o leitor é apresentado àquele
que será o maior – e único – mistério do livro: uma
*

Graduanda em Estudos Literários pela UNICAMP.
E-mail: a165496@dac.unicamp.br
**
MCGEE, Katharine. O milésimo andar. Trad. Ana Carolina
Mesquita. Rio de Janeiro: Rocco, 2018. Primeira edição.
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menina se jogou do milésimo andar de uma torre.
Todas as páginas seguintes se dedicam a nos fazer
conhecer quem são os habitantes dessa torre e como a
vida deles funciona. Imerso nas vidas desses
adolescentes, o leitor viaja pelo dia a dia de 5
personagens que vivem dentro dessa estranha
construção. Esse é talvez o maior erro da autora: a
tentativa de nos dar um panorama completo de sua
torre e de criar personagens complexas através da
mudança de foco narrativo.
Diferente de obras como Guerra dos tronos, de
George R.R Martin, ou até mesmo a série Os heróis do
Olimpo, de Rick Riordan, se pensarmos em algo mais
próximo da faixa etária do livro de McGee, a autora não
consegue mostrar o ponto
O resultado é
de
vista
de
cada
uma sucessão de personagem e, ainda
assim, manter algum
capítulos
mistério na obra. Isso
entediantes no acontece, principal-mente,
qual já sabemos porque diferente dos
autores anteriores, as
exatamente o
personagens da obra vique está
vem exatamente na mesma história. Em outras paacontecendo.
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lavras, ao mudar o foco de sua história, a autora não
deixa nada para instigar o leitor: cada capítulo ex-plica
todas as dúvidas deixadas pelo anterior. Como
consequência, temos, por exemplo, capítulos inteiros
dedicado a Watt, uma das personagens, tentando
descobrir o que está deixando Avery, a garota perfeita,
angustiada, enquanto nós, leitores, já sabemos o
motivo, que nos foi contado pela própria Avery no
capítulo anterior. O resultado é uma sucessão de
capítulos entediantes no qual já sabemos exatamente o
que está acontecendo, sem que seja construída
nenhuma tensão.
Essa é a segunda falha da obra: as personagens
não são suficientes para sustentar a tensão do livro. Isso
acontece porque nós já conhecemos todas as personagens apresentadas antes mesmo de lermos o livro.
Alguns poderiam colocar essa “culpa” no gênero, e
dizer que, em livros voltados ao público adolescente, as
personagens seguem, infalivelmente, alguns estereótipos, mas esse não é o caso. Katniss Everdeen, a
protagonista da saga de sucesso Jogos vorazes, é um
exemplo de protagonista esférica e complexa. Até
mesmo em Gossip Girl, que se assemelha com a obra de
McGee em temática, Cecily von Ziegesar consegue fazer
com que suas personagens tenham diferentes per-
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sonalidades ao longo da narrativa. Já em O milésimo
andar a autora se apoia somente nos estereótipos para
desenvolver sua narrativa, tornando-a rasa. Poderíamos inserir Avery, a menina perfeita, Leda, a amiga
problema, Rylin, a pobre trabalhadora, Eris, a rica que
perde tudo, Watt, o menino inteligente que quebra
regras e Atlas, o menino bonito e misterioso, em
qualquer cenário e a história seria a mesma.
Dessa forma, a narrativa poderia até se tornar
interessante se o universo no qual as personagens estão
inseridas oferecesse algum tipo de complexidade para
a obra, mas não é o que acontece. A torre de mil
andares, construída no centro de Nova York, ao que
parece, abriga grande parte da antiga população da
cidade. Apesar de deixar claro que o resto do mundo
ainda existe, fazendo referência a bairros como
Brooklin e países como a Suíça, todas as citações são
confusas e não explicam como está o resto do mundo
ou porque a torre foi construída. As únicas citações a
um tempo, presente ou passado, são: logo na primeira
página, falando do presente (2118); e em um
determinado capítulo, falando da proibição de um tipo
de robô devido a um acidente no passado (2059). Com
exceção destes casos, não há nenhuma explicação
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relacionada ao tempo em que se passa o livro. Até
mesmo a data de construção da torre é obscura.
Além disso, a questão da tecnologia também não
fica muito clara na obra. É óbvio que as personagens
vivem em um mundo que utiliza uma tecnologia
futurista, mas as regras que essa deve obedecer nunca
são muito claras. A começar pela própria torre, que é
capaz de abrigar parques e quarteirões inteiros em um
só andar, bem como edifícios dentro de si mesma, mas
não há nenhuma explicação de como isso é possível. As
tecnologias de comunicação também não são bem
explica- das. Sabe-se que os habitantes ricos se
comunicam através de chips e lentes no próprio corpo,
enquanto os pobres possuem tablets. Contudo, também
é obscura a informação de como essas tecnologias
funcionam.
Poderia-se argumentar que a autora deixa para a
imaginação do leitor a forma e aparência da torre, mas
não parece ser o caso. Isso porque ela passa longas
páginas descrevendo os bairros e apartamentos das
personagens, mas não explica como eles são possíveis
dentro da construção. A única tecnologia razoavelmente explicada no livro é Nádia, a robô ilegal
implantada na cabeça de Watt, justamente por ser
ilegal e se destacar das demais. Levando em
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consideração a tecnologia, a grande falha da autora é
não entender que, assim como Nádia para o universo
que criou, as tecnologias inventadas por ela se
destacam para o leitor, não são ordinárias e, por isso,
devem ser explicadas para fora do universo criado.
De certa forma, as falhas e faltas do livro de
Katharine McGee podem ser resumidas em uma
palavra: desenvolvimento. A impressão é que autora se
preocupou tanto em criar um universo e personagens
cativantes, que se não se incomodou em trazer ao leitor
nenhum tipo de detalhe sobre a sua criação. A consequência é que ao invés de essas lacunas darem ao
leitor espaço para a imaginação, elas resultam em um
livro confuso que, em alguns momentos, estraga
qualquer possibilidade de mistério da história e, em
outros, se torna confuso dentro de si mesmo.
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Lobo mau, lobo bom: a tentativa
insuficiente de escrever sobre
psicopatia
Bárbara Ferreira Sodré Marques*
O que se aprende sobre psicopatia no cotidiano
na verdade não se aprende, se assiste. Vários são os
filmes, histórias em quadrinhos e novelas que tratam de
sinopses ultradramáticas e com tramas perigosas a
respeito de personagens com essa patologia. O
diferencial, quando se executa esse tipo de enredo em
narrativas literárias, é que o desenrolar da história
tende a ser muito mais angustiante e num ritmo muito
mais vagaroso e, paralelamente, excitante. A situação e
o perigo estão muito mais próximos do leitor, que
precisa, além de tudo, visualizar com a própria
imaginação e captar insumos da própria mente. Ou
seja, o suspense e a dúvida em torno dessa persona tão
estereotipada – e, fique bem claro, deve-se respeitar a
seriedade do assunto nos estudos da Psicologia – são
*

Graduanda em Estudos Literários pela UNICAMP.
E-mail: b164552@dac.unicamp.br
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ampliados. É o caso de Menina boa, menina má** (no
original Good me, bad me), estreia literária de Ali Land
em 2017, obra na qual esse aspecto é ainda mais
marcado, já que tudo se passa em primeira pessoa.
Pela perspectiva de uma adolescente, filha de
uma serial killer e vítima da mãe durante quase todo
percurso de vida, a leitura se dá de uma maneira
inquietante. Não somente pelos elementos citados
acima, mas, principalmente, pela estratégia narrativa
da autora. Land optou por não entregar a trama de
bandeja, construindo-a lentamente. A tática torna-se
ainda mais latente na leitura quando obriga o leitor a
se perguntar o tempo inteiro se o que ele acompanha é
de fato a perspectiva de alguém que é vítima ou se, na
verdade, a personagem narradora é também continuidade da linhagem da
São muitas as
psicopatia
materna.
dúvidas que Land Essa é a espinha dorsal
não resolve e que da história de Land, o
que pode causar certo
colocam em risco incômodo, pois o leitor, acostumado a se
sua obra.
**

LAND, Ali. Menina boa, menina má. Trad. Claudia Costa
Guimarães. Rio de Janeiro: Record, 2018. Primeira edição.
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apegar a alguma pers-onagem, parece des-lizar o tempo
inteiro e nunca alcançar uma posição confortável por
trás das páginas.
A história começa com Annie indo viver num lar
temporário, onde recebe um novo nome, Milly, iniciando a tentativa de ter a vida de uma adolescente
normal, enquanto corre o julgamento da mãe. A
narrativa demora a desvendar a origem da menina,
bem como a pessoa à qual ela se dirige em diversos
momentos – como uma espécie de fantasma: sua mãe,
conforme surge a informação mais tarde. A jovem foi
abusada durante anos pela mulher, que assassinou e
abusou (sexualmente e psicologicamente) de nove
crianças ao longo desse período. O ciclo macabro só foi
encerrado porque Annie teve coragem de denunciar os
crimes. O passado da narradora vem aos poucos,
enquanto a tentativa de vida normal – o presente – se
constrói cheio de conflitos típicos de uma família
normativa norte-americana dos filmes hollywoodianos,
com direito a todo drama envolvendo bullying e
meninas malvadas em escolas particulares. A trama, no
entanto, torna-se cansativa em certo ponto, porque a
personagem-narradora começa a expor uma série de
pensamentos violentos e, durante muito tempo, a
história fica somente nisso, numa evolução – que
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parece intencional – muito lenta. O que prende o leitor
é a necessidade de descobrir as várias lacunas não
entregues ao longo do texto, como, por exemplo, o que
teria acontecido com a mãe, ou o motivo pelo qual a
menina tem flashbacks misteriosos constantemente ao
longo da narrativa.
Apesar de a narrativa ter potencial, as descrições
serem bem-feitas e o desafio de colocar a voz em primeira pessoa ser cumprido, alguns clichês na construção do universo fictício são facilmente identificados,
tal qual a configuração de personagens e a insistência
por um discurso já desgastado: o maniqueísmo.
No caso da construção de personagens, basta
tomar como exemplo a mãe do lar provisório, Saskia. A
autora poderia ter representado melhor o caráter da
personagem, mas, em vez disso, pinta ela como uma
esposa infiel, mãe irresponsável, mulher vulgar e
superficial. Depois de meia leitura, Land coloca a informação de que Saskia possui um histórico psiquiátrico conturbado. Porém, em nenhum momento isso é
utilizado como ferramenta para construir sua personalidade; Land parece ter deixado escapar a chance de
dar voz e de mostrar uma personagem secundária (que
poderia ser) complexa e bem estruturada. No fim das
contas, a personagem melhor configurada foi Annie.
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Inclusive, todos os esforços do livro estão nela de uma
maneira excessiva. Mike, por exemplo, o pai da família
provisória e psicólogo da adolescente, é colocado como
um salvador de todas as mulheres da casa, sem que isso,
no entanto, seja concretizado, afinal, inúmeras
situações acontecem clandestinamente a ele, como o
bullying desumano cometido pela filha, Phoebe, sobre
Annie e outras garotas da escola. Além disso, Mike
comete uma falha ética grave ao escrever um livro sobre
sua paciente – e ao mesmo tempo filha adotiva – sem a
permissão da garota, às escondidas, o que permite
questionar todo o caráter e postura profissional da
personagem que aparenta ser a mais ingênua dentro da
família. Esse é outro momento aleatório, sem âncora
narrativa bem firmada. Porém, por que Annie seria tão
interessante se ele lida, o tempo inteiro, com casos
complexos de crianças e adolescentes traumatizados?
Se Annie se traveste a todo momento de uma menina
boa, qual seria o interesse de Mike por sua
personalidade? Seria por que não é a reação esperada
de uma menina na mesma situação? São muitas as
dúvidas que Land não resolve e que colocam em risco
sua obra.
Somente o leitor tem acesso às perturbações de
Annie. Há no livro uma certa necessidade de comprovar
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esse desvio na personalidade da menina, como no
trecho abaixo, que traz um tom sexualizado, o que
acontece também em outros trechos:
O preto nas minhas mãos me faz lembrar que
alguma coisa está acontecendo. Sendo feita.
Balanço o corpo em cima do banco enquanto
desenho, para a frente, para trás. Fecho os olhos
por um instante, seguro o carvão com mais força.
O vento avança pela porta da sacada, belisca meus
seios. Meus mamilos, duros. (LAND, 2017)

Outra perturbação é a relação da menina com
Morgan, uma nova amiga feita na vizinhança. Ao
mesmo tempo em que Annie parece querer protegê-la e
ter nela um porto seguro, ela comete uma série de jogos
premeditados e manipuladores na relação entre as
duas, tomando como inspiração atitudes da própria
mãe. Essa relação, quase uma projeção, de Annie com
Morgan vem como outro artifício da autora para chegar
à tese, que parece contaminar o livro inteiro, de que
Annie é a continuação de sua linhagem materna. A
garota, inclusive, parece ser pior do que em a mãe em
alguns momentos. No momento em que Annie vai
depor contra a mãe, a defesa da ré tenta acusar a
menina do assassinato do último garoto, conhecido de
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Annie. A garota leva a melhor e sua versão convence o
júri, mas a autora deixa claro que Annie é quem matou
o menino. A justificativa construída através da mente
de Annie é que ela fez isso para salvar o garoto. O que
não condiz com essa atitude, no entanto, é que ela tinha
outras opções. Por essa razão, Land passa a consolidar
esse jogo saturado de menina boa, menina má; vítima,
culpada. Os limites são obscuros.
Assim o leitor não é capaz de fechar a conta com
autoridade; é instigado a percorrer as linhas até o fim e
o quanto antes para descobrir os desfechos e as
motivações psicológicas por trás de cada pensamento,
terminando com o que parece uma resposta, mas sem
estar complementarmente satisfeito – além das
personagens secundárias pouco desenvolvidas, há todo
um embasamento psiquiátrico pouco aproveitado. A
resposta que vem ao final da trama é delicada – um
tanto macabra – e difícil de aceitar, quando Annie mata
a irmã adotiva. Nessa parte da trama, fica pouco claro
se Annie realmente cometeu o assassinato. A autora
deixa brechas no modo de descrever a cena que são desnecessárias. A história termina com Mike sendo enganado novamente e Annie como uma incógnita no futuro
daquela família ao ser permanentemente adotada.
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Instigante, mas não completamente confiável. A
vítima passa a ser uma provável assassina em série no
futuro, ou simplesmente a repetição do que foi sua mãe,
o que faz ser uma história sobre algo que pode vir a
acontecer, a se repetir. Menina boa, menina má que não
conclui suas próprias incitações, se arrisca a tratar de
um tema demasiadamente complicado e sensível, deixa
muitas dúvidas e fica sem surfar de fato na
oportunidade de cumprir a própria proposta.
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Assassinato ou ilusão?
Beatriz M. da Silva Prado*
Para os amantes do gênero policial, não há nada
melhor do que um cadáver desaparecido e nenhuma
pista aparente de seu assassino. O suspense que nos
incita e instiga a desvendar o mistério é essencial nessas
tramas em que nenhum dos personagens é confiável e
talvez nada seja o que pensamos ser. Portanto,
segredos, omissões e dicas falsas permeiam a narrativa
e nenhum detalhe deve ser ignorado.
A mulher na janela**
“Bisbilhotar é
é o primogênito do autor
como fotografar americano A.J. Finn e vem
numa onda de thrillers que
a natureza: a
caíram no gosto popular,
gente não
conseguindo emplacar ainterfere no que daptações cinematográficas em grandes estúdios
está vendo.”
de Hollywood. Além de
*
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Janeiro: Arqueiro, 2018. Primeira edição.
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serem best-sellers do New York Times, outros títulos
como Garota exemplar, de Gillian Flynn, A mulher na
cabine 10, de Ruth Ware, e A garota no trem, de Paula
Hawkins, possuem semelhanças notáveis em seus
enredos. Nos quatro, as mulheres são as protagonistas
e também as vítimas desaparecidas. Focando mais em
Finn e Hawkins a aproximação aumenta: a narrativa em
primeira pessoa é feita por uma mulher de meia idade,
alcoólatra, com problemas familiares, baixa autoestima
e interessada na intimidade alheia. Entretanto,
enquanto a narrativa de Hawkins roda apenas nesses
elementos – tornando a narrativa monótona – e
consegue entregar o assassino em uma frase; Finn
inseriu reviravoltas que me deixavam cada vez mais
intrigada e desconfiada sobre o caráter dos
personagens.
No livro, há cerca de 10 meses, Anna Fox se
tornara uma stalker. Sua câmera fotográfica Nikon é
sua melhor amiga e uma extensão de seus olhos
curiosos. Seu material de pesquisa? A vizinhança, em
especial os recém-chegados à casa do outro lado do
parque, a família Russell, composta pelo pai, a mãe e o
filho adolescente. Porém, não foram escolhidos ao
acaso, pois pelo mesmo período de tempo, Anna não
consegue sair de casa. Visitada semanalmente por um
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psicólogo e uma fisioterapeuta, sabemos que ela passou
por algum trauma, entretanto, as causas de sua agorafobia (medo de transitar em lugares públicos e grandes
espaços abertos) são um mistério e Anna está longe de
conseguir superar os fantasmas que a assombram.
Somado a isso, ela adquirira o péssimo hábito de
beber garrafas de vinho tinto e misturá-las com os
medicamentos para a depressão, que também consome
de forma desregrada. Assim, não é de se espantar que,
quando chama a polícia para denunciar o
esfaqueamento de Jane Russell que ocorreu na casa
vizinha, ninguém lhe dá crédito. Ela estava bêbada, é
conhecida como louca por não sair de casa, nenhuma
evidência é encontrada e os Russells veementemente
negam qualquer acontecimento.
O romance trabalha bastante com a oposição
entre verdade e mentira e sobre ter sua voz ignorada.
Além de não acreditarem na palavra de Anna, há partes
da narrativa em que ela mesma se questiona sobre o
que realmente viu. Será que foi algo apenas de sua
imaginação? Ela adquiriu hobbies para passar o tempo,
como jogar xadrez e ver clássicos do cinema em preto e
branco, em especial os thrillers, portanto, talvez
estivesse apenas confundindo a realidade com a ficção.
Ao mesmo tempo em que são um escape de seus
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problemas pessoais, parece muita coincidência que
gostasse de assistir e reassistir filmes como Janela
indiscreta e Dublê de corpo.
As produções cinematográficas citadas no livro
ajudam a construir um ambiente ainda mais dúbio, pois
poderiam ser uma fonte de referências para os supostos
delírios de Anna. Em Janela indiscreta, por exemplo,
temos o mesmo plano de fundo: alguém que está preso
ao lar e, por estar incapacitado de sair, observa os
vizinhos e acaba sendo testemunha de um assassinato.
Porém, enquanto no filme a enfermeira e o par amoroso
ajudam o protagonista – um renomado fotógrafo – a
desvendar o mistério, em A mulher na janela somos
apresentados a um mundo no qual não podemos
confiar inteiramente, pois o vemos através de um ponto
de vista duvidoso e questionável. Além de trazer um
repertório recheado de filmes clássicos, durante toda a
narrativa é explorado o potencial que eles têm de
causar suspense e confusão no leitor.
Em diversos momentos, personagens secundários
descredibilizam o testemunho de Anna alegando que
seus remédios podem causar alucinação e que ela
estava querendo chamar a atenção. Entretanto, não
sabemos suas intenções, nem se possuem algo a ganhar
negando as denúncias de Anna. Os policiais não se
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esforçam para investigar os Russells e preferem
acreditar que a testemunha está doida e não é
confiável. Como ela pode se pronunciar se não há um
espaço de escuta? O testemunho necessita de uma via
de mão dupla: alguém que esteja disposto a relatar e
outrem para ouvir, porém isso nunca acontece no livro.
Anna está constantemente sozinha ou sendo ignorada
e é somente na personagem de Jane Russell que ela
encontra uma figura de amizade. Portanto, ela não
procura apenas justiça para a morte de Jane, mas
possui certo afeto pela mulher e simpatiza com esta por
também ser mãe.
O filho adolescente dos Russells, Ethan, é peça
chave para a trama. Em diversas cenas, ele vai ao
encontro de Anna e dá pistas de que algo errado está
acontecendo em sua casa. Aparentemente, o pai é
muito autoritário com o garoto – um menino que
estuda em casa e não tem celular nem amigos – e não
gosta dos encontros entre Ethan e Anna. Então, acaba
se tornando uma questão ainda mais pessoal para ela,
pois trabalhava como psicóloga infantil e é evidente que
o jovem está em apuros. Também senti que havia um
instinto materno em Anna que a impulsionava a querer
resolver esse dilema, porque ela via Ethan como um
passarinho engaiolado a sete chaves. Além disso, a
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proteção excessiva dos Russells sobre o garoto e o fato
dela ser reclusa, não facilitam para que consiga
desvendar esse mistério. Anna precisa acreditar em
seus instintos, nas evidências que possui e ultrapassar
seus medos, mesmo que todos estejam contra ela.
Como o leitor está refém de sua perspectiva, há
momentos em que não sabemos se podemos confiar em
Anna. Sua vida monótona em casa faz com que fique
divagando sobre o passado e rememore de forma
saudosa momentos com o marido e a filha, que já não
moram mais com ela, mas com quem conversa
diariamente. Eles são seu porto seguro e pensar neles
lhe traz grande conforto, contrastando drasticamente
com a forma como vive atualmente. Agora a doença é
a vida de Anna e ela não se vê saindo daquela posição
tão cedo. Também não me parece que haja auxiliadores
externos para isso, pois as únicas pessoas com as quais
ela interage são contratadas ou moram muito longe.
Já na primeira cena do livro, Anna está
descrevendo os acontecimentos na casa de um dos
vizinhos que ela está bisbilhotando e me encontrei
muito curiosa com o desenrolar desses fatos,
começando a especular junto com a protagonista.
Portanto, o leitor também é colocado nesse papel de
enxerido na vida alheia, sendo que, se pararmos para
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pensar, este é sempre o nosso lugar. Estamos
constantemente desvendando novas histórias, suas
diversas possibilidades e como elas possibilitam que
conheçamos novos contextos e personalidades.
Os capítulos são curtos e há diversos diálogos,
auxiliando para que a leitura seja mais dinâmica. A.J.
Finn faz um bom trabalho em confundir o leitor e, ao
mesmo tempo, mantê-lo intrigado. Ele brinca com essa
memória falha de uma mulher alcoólatra e em
depressão e a constante negação de suas verdades. O
ambiente do mausoléu, que já foi uma casa feliz e agora
está sempre empoeirado, mal iluminado e fechado,
gera certa claustrofobia no leitor, pois parece mais
aprisionar do que abrigar a protagonista.
O autor não deixa de manipular com as palavras
até a reta final do livro e só revela a verdade quando
convém ao assassino. Este revela todo o seu plano para
Anna, como todo bom vilão em ficções, e, apesar de não
esperar essa revelação, acabou ficando pouco crível. Foi
um fim conveniente para a história, respondendo
perguntas que estavam em aberto, porém acabou
criando novas questões e furos no enredo, por exemplo,
em relação a outros personagens que eram capazes de
evitar o desenrolar final. Portanto, A mulher na janela
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cumpre seu papel como suspense, trabalhando bem a
protagonista, mas falha na conclusão.
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Reflexão do real na ficção
Heloiza Lopes de Oliveira*
O livro e a espada** de Antoine Rouaud, primeiro
volume da trilogia homônima, possui um narrador
onisciente neutro e conta sobre o grande general DunCadal Daermon, um guerreiro esquecido pelo tempo, e
seu aprendiz Rã. Quando o idoso já estava descrente de
que se recordariam de sua pessoa, uma jovem
historiadora o interpela dentro de um bar e o induz a
contar sua história. Assim, para que a dinâmica entre
passado e presente funcione, o livro cria uma linha
tênue utilizando passagens bem construídas e recursos
de diagramação, guiando o leitor para que não se perca
na narrativa, uma vez que o general está alcoolizado e
abstrai-se em pensamentos.
Ao longo dos devaneios e da conversa do general
com a jovem, conhecemos Rã, um menino franzino que
o salva quando é atacado por um gigante e logo se torna
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seu pupilo. Também somos apresentados aos agentes
detentores do poder antes da queda do Império e como
as pessoas eram controladas pela religião fangolina e
por suas crenças. O aprendiz não parece importante em
um primeiro momento, é apenas ingênuo e está
constantemente irritado; um menino que não entende
como a guerra funciona (“– Atacar pelas costas? –
Espantou-se Rã. [...] Isso é lutar sem honra!”). Daermon,
sendo o único a ver potencial no garoto, o guia pelos
caminhos morais, sempre tentando aplacar sua raiva
(“– Não há nenhuma honra em matar, menino.
Nenhuma. – Sua voz [a de Dun-Cadal] de repente ficou
séria, pausada: Pouco importa como você dá o golpe. Não
há glória nenhuma em tirar uma vida”).
Conforme o decorrer da narrativa, conseguimos
enxergar as mudanças no homem que antes era
considerado um grande guerreiro e agora é apenas um
velho decrépito narrando suas aventuras. Todavia, nem
todos os fatos interessantes estão no passado. A recém
instituída República começa a enfrentar atentados à
vida de seus governadores e é nesse momento que
Daermon resolve voltar ao jogo político, com o intuito
de tentar salvar seu grande amigo Nêgus — mesmo que
ele o tenha traído após assumir um dos cargos de
governante. Portanto, precisamos dessa construção de
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mundo para compreender quantas forças políticas
atuam de fato nessa fantasia; os governantes da
República (ex-conselheiros do Imperador), Laerte
(líder dos Rebeldes que tiveram grande participação na
derrubada do Império) e a Ordem de Fangol (religião
que antes da queda era comandada pelo Bispo Reyes,
tio do Imperador).
Na segunda parte do livro temos uma mudança
de perspectiva e o narrador traz Rã de volta à trama
ainda na visão de Daermon, surpreendendo tanto o
general quanto o leitor. O aprendiz de Dun-Cadal, que
estava desaparecido há anos, volta ao enredo como o
assassino que age contra a República. Com esse
retorno, ele começa a se lembrar da própria história e,
através de suas lembranças, temos uma grande reviravolta no livro de
O livro nos leva
Rouaud; seu verdadeiro
a analisar
nome é Laerte, o líder e
o grande símbolo da reintimamente o
volução rebelde, o maifuncionamento
or inimigo de seu mestre. Assim, o garoto que
do consciente
não passava de um
humano, sua
guerreiro promissor do

moral e sua ética.
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Império se mostra o ver-dadeiro protagonista.
Após essa revêlação, as verdadeiras intenções dos
governantes da República começam a se mostrar. Eles
vendiam a ideia de que a igreja não podia controlar
suas ações e que o homem tinha liberdade de vir a ser
o que quisesse. No entanto, eles detinham o Lieber Dest,
o livro que concebeu as crenças da religião fangolina,
taxada como falsa por eles. Além disso, essa obra
continha o destino de todas as pessoas e, portanto, era
algo de grande valor. Porém, os líderes eram incapazes
de ler seus escritos e foram necessários alguns anos
para que um especialista o decifrasse.
Antes que o livro do destino pudesse ser lido
pelos governantes, garantindo seu poder absoluto,
Laerte e Dun-Cadal, que já haviam superado as velhas
mágoas, irrompem na celebração de afirmação do novo
governo. Eles matam o líder, Étienne Azdeki, e seguem
para destruir o livro. Em meio ao caos, Laerte deixa o
Lieber Dest cair no chão e vê de relance uma parte da
própria história. Assim, decide não destruí-lo e o
carrega consigo. Dessa forma finaliza o primeiro
volume da trilogia, com uma abertura para a
continuação do enredo que segue nos próximos livros.
A narrativa bem detalhada e as diferentes
perspectivas são alguns dos pontos fortes de O livro e
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espada. É preciso tentar conectar os pontos e fazer
ligações entre o passado e o presente, pois nada é preto
no branco e a cada página temos uma nova descoberta.
Há diversos personagens e todos são muito
importantes. Sejam os papéis pequenos ou grandes,
tomam diferentes rumos ao passar do tempo, sendo
quase impossível prever o que virá a seguir.
O livro não deixa pontas soltas, a narrativa é
redonda e a leitura fácil. O único ponto negativo é a
tradução do título do livro para o português, uma vez
que “O livro e a espada” é o nome da saga e o título
original é La Voie de la Colère; que significa “O Caminho
da Raiva” – o que faz muito mais sentido se pensarmos
no enredo da obra, pois possibilitaria ao leitor ter uma
ideia melhor sobre as motivações dos personagens.
Embora a trama seja totalmente ficcional, o livro
nos leva a analisar intimamente o funcionamento do
consciente humano, sua moral e sua ética,
principalmente em ambiente de guerra, onde as
pessoas tentam justificar os atos horrendos que
cometem em prol do “bem maior”, da “verdade” ou do
Império – como se a violência fosse o melhor meio de
se obter a paz. A similaridade com acontecimentos da
história da humanidade confere uma verossimilhança à
obra e o aproxima de As crônicas de Nárnia, de C.S.
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Lewis, com suas alegorias religiosas. As classes e as
relações políticas são bem construídas e há claras
referências a divisões sociais que já ocorreram na
antiguidade. Temos o papel do escravo, que está nessa
condição em consequência da diferença étnica; da
mulher, que é submissa ao homem; dos monges,
similares ao clero; da burguesia e assim por diante.
Há no trabalho de Rouaud uma imagem muito
forte da repressão à cultura, algo que o autor condena.
Livros só podem ser escritos por monges e qualquer
coisa além dos escritos e das verdades religiosas se
torna heresia, sendo passível de pena de morte. Além
disso, aprender a ler e escrever são privilégios reservados para poucos.
Em um roteiro recheado de magia, dragões,
gigantes e um livro do destino, o autor insere elementos
fortes e que suscitam questões no leitor. O livro e a
espada, assim como Game of thrones, de George R. R.
Martin, e outros, são um bom exemplo de como a leitura do gênero fantástico pode ser mais do que uma atividade de lazer, ela também leva a uma reflexão sobre o
ser humano e suas ações. Mesmo em enredos místicos
e fantasiosos é possível criar uma concepção da atuação
humana e de suas repercussões, pois, em alguma
medida, a nossa realidade está refletida nessas obras.
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A ameaça demarcada
José Henrique Tobias Pereira*
O homem de giz** é a obra de estreia da autora C.
J. Tudor e uma surpresa ao gênero suspense e mistério;
sendo um bestseller muito bem escrito e com enredo
envolvente. O livro segue com a simples premissa; uma
garota foi esquartejada por um sujeito classificado
como o assassino, fechando o caso. Porém, coisas
estranhas voltaram a acontecer, sucedendo o que foi
esquecido, gerando a necessidade de se investigar
quem de fato havia matado brutalmente a menina.
Eddie, personagem principal e narrador, vivia
uma vida de classe média baixa com sua mãe, uma
médica que fazia abortos e que sofria diversos ataques
violentos dos religiosos da região, e com seu pai, um
escritor frustrado que aos poucos vai perdendo a
memória. Ao passo que a cidade é descrita como
pacata, mas repleta de figuras obscuras, como Sean, o
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garoto problemático da região, e o senhor Halloran – o
homem albino com hábitos estranhos que acaba sendo
o alvo das dúvidas sobre sua índole por todos no livro.
A narrativa é de certo modo linear, seguindo sem
grandes interferências. Todavia, há no texto movimentos de vai e volta entre os anos de 1986 e 2016; o
passado e o presente em que as aparições misteriosas
de homens de giz pipocaram em lugares suspeitos.
Eddie é o atual professor de inglês em uma escola
da Inglaterra, o qual sofre com seu passado problemático, refletindo diretamente em seu presente. Assim,
após a visita inesperada de um amigo de infância, que
tinha por objetivo investigar mais sobre o assassinato,
os sentimentos de Eddie ficam mais conturbados,
forçando-o a enfrentar seus demônios novamente.
O teor investigativo nos moldes clássicos de
Agatha Christie ou Arthur Conan Doyle não é visto aqui,
mas sim a investigação sendo o reflexo da coleta das
memórias do personagem principal, somando ao que o
próprio vai descobrindo conforme vasculha o passado.
Ao decorrer do tempo, o leitor duvida que o narrador –
um homem já muito perturbado – é são, devido ao
próprio ter sonhos perturbadores, misturando realidade e o sobrenatural. Por ser o único ponto de vista
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em toda história, surge ainda mais especulações sobre
como os fatos realmente aconteceram.
O passado segue com Eddie em sua infância; ele
participava de uma gangue de amigos que encontraram
o corpo despedaçado da garota, sendo eles: Gav Gordo,
Mickey Metal, Hoppo, Eddie e Nicky. Contendo o
garoto acima do peso, a ruiva masculinizada com
problemas paternos, e um bobão na turma, aos padrões
de IT – a coisa, de Stephen King. Por isso, a aventura se
assemelha ao escritor King em alguns detalhes, como
situações extremamente sinistras acontecendo na vida
desse grupo, abalanNão há mediação do-os e fazendo com
em poupar quem o que se afastem. Há
também os valentões,
lê de se deparar
sem escrúpulos e um
com muito sangue, pouco mais brutais
que os de IT.
tripas, membros
Entretanto, o liarrancados e
vro não se resume em
ser um compilado de
violência.
referências à obra de
um autor famoso, principalmente por ter uma trama
bem desenvolvida e nostálgica. É uma história única e
repleta de reviravoltas com cliffhangers – ou ganchos,
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os quais são os pontos de tensão deixado pelo autor em
cada final de capítulo – em cada final de capítulo,
estimulando o leitor a ter vontade de continuar lendo,
mesmo sabendo que as próximas páginas serão
sangrentas e perturbadoras. Os personagens são bem
estruturados e têm suas peculiaridades. Há muitos mini
arcos tratando sobre os papéis secundários e auxiliando
no entendimento da mente de todos. Essas passagens
são acontecimentos carregados de críticas sociais, como
o fanatismo religioso, o aborto, a pedofilia e o abuso
sexual.
O presente segue com os amigos afastados, todos
vivendo suas vidas de adultos e seus problemas. Há
aparições de mais personalidades na narrativa, como
Chloe – a garota que vai morar junto com Eddie por
precisar de um lugar vago e barato – e tramas mais
próximas aos problemas psicológicos do narrador, seja
o alcoolismo ou carregar arrependimentos. O papel de
concluir o desfecho dos anos 80 é do protagonista,
fazendo com que o grupo volte a se reunir – ou quase –
a fim de encontrar o verdadeiro assassino e concluir as
coisas inacabadas entre eles.
O título do livro, O homem de Giz, tem esse nome,
pois era uma brincadeira que Eddie fazia com sua
gangue de amigos, a qual consistia em desenhar
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homens de giz coloridos em lugares aleatórios para
comunicar aos outros coisas para fazerem juntos –
similares a bilhetes. Porém, a aparição desses desenhos
começou a se tornar suspeita, quando nenhum deles
havia desenhado os homens palito – já que nenhuma
das crianças tinha giz branco – e os lugares em que eles
apareciam eram lugares estranhos, sempre perto de
corpos mortos, ou feitos em forma de ameaça; com uma
corda ao redor do pescoço, por exemplo.
Mesmo com todo esse mistério, o que pode vir a
ser um problema aos fãs de obras subjetivas e finais em
aberto, é o fato da história se passar no universo em
que todo personagem é ou foi suspeito de ter matado
alguém uma vez na vida, podendo soar forçado. Sendo
tudo interligado na obra, toda ação vai gerar uma
reação futura relevante, conferindo uma grande
coincidência narrativa.
Tratando-se de brutalidade o livro está cheio,
pois não há mediação em poupar quem o lê de se
deparar com muito sangue, tripas, membros arrancados
e violência. O leitor desavisado precisa saber que existe
gatilhos dos mais variados, como morte de animais,
tortura e abuso sexual explícito nos mínimos detalhes.
Há construções imagéticas deixando tudo extremamente gráfico, auxiliando o roteiro de uma possível
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adaptação cinematográfica. O final do livro acaba de
forma simples e direta – tudo se resolvendo – dando
uma esfriada depois de tanto frenesi.
Por fim, O homem de giz é um dos melhores do
gênero atualmente, apresentando uma rica história,
repleta de reviravoltas que prendem a atenção do leitor.
Edificando assim, uma narrativa complexa e tratando
de assuntos sérios de forma adulta, mas sem medir a
forma de contá-las. Possivelmente incomodando determinados leitores não acostumados com altos graus de
violência.
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A maldade de Mendel
Lucas Teixeira Ferreira*
Ali Land é uma enfermeira que trabalhou durante
anos com saúde mental de crianças e, em determinado
momento, conversou com uma garota cuja mãe era
uma psicopata que havia sido presa recentemente por
ter machucado crianças. Durante essa conversa, a
garota expressou receio de acabar se tornando igual a
mãe. Anos depois, Ali Land escreveu Menina boa,
menina má (Good me, bad me**, 2016), um livro sobre
uma garota cuja mãe é uma psicopata (a qual está
aguardando julgamento pelo assassinato de crianças) e
que se encontra em conflito entre seu papel de filha que
auxiliava a mãe nas torturas e de vítima de um contexto
familiar que deu errado. Parece uma oportunidade
incrível para uma discussão um pouco mais aprofundada sobre as potencialidades humanas, sejam elas
éticas ou não, certo? Não exatamente.
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A primeira metade do livro parece ser sobre a
dualidade entre bem e mal. Milly – a protagonista e
narradora da história – fala sobre a existência de um
lobo bom e um lobo mau dentro de cada pessoa; o lobo
que prevalece é aquele que alimentamos mais. Ao longo
do livro, ela se apresenta como uma personagem
traumatizada e vulnerável sobre quem recaem os males
do mundo. Entretanto, desde o primeiro momento, ela
também se mostra mais inteligente do que aqueles que
a cercam, manipulando sua família adotiva e exercendo
um julgamento moralista sobre os três. Isso a coloca
não apenas como moralmente superior, mas também
como a única pessoa que percebe os problemas
familiares da casa.
Ao espionar sua mãe adotiva (Saskia), ela não
hesita em julgar e provocá-la ao descobrir sobre seu uso
de drogas e seu relacionamento extraconjugal com o
instrutor de yoga. Sua nova irmã (Phoebe) é descrita
como uma garota popular clichê de filmes dos anos
2000, mimada e mal-agradecida para com o amor
incondicional do pai (Mike). Ela ainda chega a dizer
que o ódio de Phoebe por Saskia se dá pelo fato da
primeira ser mulher demais, enquanto a segunda é de
menos. A sua vida na escola é sempre atormentada por
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Phoebe, e a protagonista encontra seu único conforto
na professora de artes, sua tutora.
O julgamento de Milly se estende a qualquer
pessoa para quem ela possa direcionar sua raiva. Há um
momento em que ela salva uma garota de ser estuprada
e ao interagir com Phoebe na festa, diz que ela “seria
uma candidata melhor para ir para a cama” com o
agressor.
Milly só consegue se relacionar com as pessoas se
baseando em poder e, nessa parte, o enredo é bem
construído
e
consistente.
A
Vindo de uma
tutora e Mike são as
autora que
figuras materna e
trabalhou por tantos paterna que Milly
adota
para
si,
anos com saúde
tentando agradá-los
mental e que esa qualquer custo,
creveu um livro em seja por submissão,
ten-tando despertar
teoria acessível para pena ou fazendo
adolescentes, a
favores e dando
presentes. Também
obra é no mínimo
há uma garota mais
inadequada.
nova que mora em
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uma vizinhança mais pobre e com quem ela desenvolve uma relação de irmã mais velha. Para essa garota,
ela forja presentes e agrados que fazem com que ela
seja o lado poderoso da relação. Com Saskia e Phoebe,
ela usa do conhecimento prévio e da chantagem como
uma forma de ter crédito nesses vínculos.
Apesar de toda essa perspicácia, há uma culpa
por utilizar esses recursos aprendidos com sua mãe
biológica e Milly se sente dividida durante grande parte
do enredo, buscando justificar para si que ela busca e
prefere o bem, mas reconhecendo a maldade dentro de
si, a qual independentemente de ser ensinada ou
genética, está sempre lá. E aí, a narrativa começa a
azedar. Há essa grande sombra da mãe que permeia
toda a primeira metade do livro, gerando vertigens e
pesadelos. Esse conflito interno resulta em cenas
descritivas de automutilação com o intuito de um alívio
momentâneo ou de tirar o mal dentro de si, além de
uma tentativa de suicídio sem aviso prévio, o que faz
com que o livro seja inapropriado para pessoas com
tendências suicidas. Vindo de uma autora que
trabalhou por tantos anos com saúde mental e que
escreveu um livro em teoria acessível para adolescentes, a obra é no mínimo inadequada, já que é
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sabido que a representação desses atos pode servir de
gatilho para crises.
Após a condenação de sua mãe, o leitor presencia
uma protagonista cada vez mais cruel. Sua justificativa
é que Phoebe alimentou demais o lobo mau dentro
dela. A mãe é superada simbolicamente, mas não se
trata de uma superação por completo e sim uma onde
Milly afirma que o único erro da mãe foi ter sido pega
pela polícia. Ela, então, quer se tornar melhor do que a
progenitora. Além disso, parece haver um veredito de
que a maldade é de fato hereditária. É difícil acompanhar os últimos capítulos sem imaginar qual seria a
reação da garota cujo diálogo inspirou o livro ao lê-lo.
As construções narrativas são muito boas e o livro
funciona como um suspense psicológico – a tensão nele
é crescente e sem válvula de escape, o que faz com que
o leitor se interesse mais e mais pela narrativa enquanto
vai avançando. Entretanto, é muito difícil ignorar o
histórico da autora, que é contraditório à falta de tato
com que as questões do livro são tratadas. Tudo isso faz
o leitor entreter a ideia de que ela é melhor escritora do
que enfermeira.
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Do romance à distopia: acertos e erros
de Cecelia Ahern
Tabatha A. S. da Silva*
Imperfeitos** é o primeiro livro da série Flawless,
de Cecelia Ahern. Embora seu nome esteja ligado aos
muitos romances publicados, tais como o best-seller P.S.
eu te amo e Simplesmente acontece, a obra em questão é
inovadora pois pertence a um gênero literário distinto:
a distopia. A narrativa relata uma sociedade que divide
os cidadãos, de acordo com seu caráter, em dois
grupos: Perfeitos e Imperfeitos. Esse segundo grupo é
composto por pessoas que cometeram alguma falha em
determinado momento da vida e, por conta disso, são
marginalizadas e devem se adequar a um padrão de
vida diferente, repleto de regras e privações, como
toque de recolher, assentos separados no transporte
público e alimentação regrada. Além disso, eles
recebem marcas no corpo – ferimentos na pele que,
*
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posteriormente, se transformam em cicatrizes com a
letra “I” – e braçadeiras para identificação.
Celestine North, a personagem principal, apenas
se dá conta das dificuldades sofridas por essa camada
social ao se tornar parte dela. Sua vida perfeita termina
quando decide ajudar um senhor Imperfeito com
problemas de saúde a se sentar em um assento regular
no ônibus, o que acaba levando-a a sua condenação
perante à lei. Na cidade, há quem apoie sua atitude e
quem a abomine. O julgamento toma proporções
gigantescas, uma vez que se trata da garota que é – ou
costumava ser – perfeita em todos os sentidos: filha
perfeita, aluna perfeita, cidadã perfeita. Para piorar a
situação, Celestine namora o filho do principal juiz do
Tribunal: Bosco Crevan, a figura mais poderosa da
cidade. No momento em que a menina se vê cercada
pelas câmeras e pelas pessoas que a insultam e
repudiam pelo simples fato de ter ajudado uma pessoa,
ela começa a se questionar a respeito do sistema em
vigor.
As razões que levam à construção desse modelo
de divisão social são significativas. De acordo com o
enredo, governos anteriores haviam fracassado em seu
compromisso com os cidadãos justamente por terem
sido conduzidos por homens de caráter Imperfeito, ou
seja, corruptos e manipuladores. Contudo, mesmo após
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a implantação do sistema segregacionista, o abuso de
poder permanece e é nítido na figura do juiz Crevan.
Celestine percebe que está em desvantagem perante ele
quando, após sofrer uma série de ataques, é incapaz de
encontrar as testemunhas que haviam presenciado o
ocorrido ou de apelar para a mídia, já que esta era, em
parte, controlada por ele.
A figura de Crevan exemplifica o moÉ possível
do como a autora
estabelecer
constrói a distopia, aconexões entre a
proximando-se de elementos sociais e políficção e a
ticos presentes no
realidade, o que
mundo contemporâneo, vide situações no
Ahern consegue
Brasil em que um juiz
fazer com
é capaz de promover
perspicácia.
sua imagem através
do apelo midiático,
para assim garantir seu poder e torná-lo, por que não
dizer, irrestrito. Outro exemplo dessa aproximação, é o
preconceito, que está diretamente ligado à construção
de um modelo social pautado na segregação moral e,
portanto, intrínseco aos hábitos cotidianos da maior
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parte da comunidade – o que também ocorre com
frequência na sociedade atual. Esses exemplos mostram
de que maneira é possível estabelecer conexões entre a
ficção e a realidade, o que Ahern consegue fazer
com perspicácia.
Quando se trata do caráter literário e ficcional da
obra, é plausível estabelecer comparações com outra
distopia infanto-juvenil: a série Divergente, de Verônica
Roth. É possível notar claras diferenças entre elas,
ainda que ambas pertençam ao mesmo gênero literário
e possuam estruturas similares de narrativa. Enquanto
a Divergência é exposta como condição intrínseca à
natureza de alguns personagens, a Imperfeição é
traduzida como uma falha de caráter que qualquer um
poderia vir a apresentar – até mesmo uma garota
idealizada como símbolo de perfeição. Além disso, os
Divergentes são, por muitas pessoas, considerados um
mito e, para sua auto-preservação, jamais se revelam à
sociedade. Já os Imperfeitos são reconhecidos por todos
e dificilmente passam despercebidos.
Também existem semelhanças entre as obras
referidas. Ambas as protagonistas são dotadas de
altíssimo grau daquilo que as torna diferentes: Tris se
descobre apta a três facções e Celestine recebe seis
marcas em seu corpo imperfeito – acontecimentos
jamais vistos na sociedade em que se inserem, o que as
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torna, além de “heroínas”, símbolos históricos. O abuso
de poder também é um ponto que tange tanto
Divergente quanto Imperfeitos e funciona como motor
narrativo de considerável parte da história. O amadurecimento das personagens principais se manifesta
no momento de confronto com o autoritarismo,
representado, neste caso, pelas figuras de Jeanine e
Crevan, vilões repletos de poder.
Contudo, há uma questão bastante problemática
da obra de Ahern no que diz respeito à construção de
personagens. Essa questão envolve tanto a protagonista, que sofre uma modificação repentina, como os personagens secundários, que não passam de caricaturas.
Celestine é descrita inicialmente como uma
menina perfeita. Suas relações, pensamentos e atitudes
jamais fogem do padrão estabelecido e, diferente de sua
irmã, Juniper, ela não se importa com os Imperfeitos.
Como a maior parte da sociedade, ela se mostra uma
pessoa preconceituosa. Pouco tempo depois de
presenciar sua vizinha sendo levada à julgamento para
ser marcada como Imperfeita, a protagonista repentinamente é tomada por um sentimento de compaixão
e decide ajudar um senhor Imperfeito, algo que nem
mesmo a corajosa Juniper faz. Essa transformação no
caráter da protagonista não ocorre de forma
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progressiva e natural, mas súbita e artificial, fazendo
com que, em poucos capítulos, o leitor se depare com
uma nova Celestine. Caso a mudança fosse
adequadamente explorada e desenvolvida, não seria
um problema, entretanto não é o que acontece.
Quanto aos personagens secundários, não são
bem construídos e acabam se tornando estereotipados
e, em alguns casos, superficiais. Por muitas vezes,
parecem não ter outra serventia se não a de colaborar
com a história da protagonista. Juniper, a irmã rebelde
e corajosa serve para contrapor a figura sensata e
correta de Celestine. Art Crevan, o namorado,
romântico num primeiro momento, dessaparece
durante a maior parte da narrativa e pode ser visto
apenas como elo entre a garota e o juiz Crevan. Esse
tipo de construção acontece com outros personagens,
enquanto muitos outros mal aparecem.
Modificar radicalmente a visão da personagem
principal, sem deixar transparecer como ou porque,
somado à ausência de desenvolvimento dos demais
personagens, certamente acarreta em falhas na
construção do enredo e lacunas em sua progressão. Tais
impasses poderiam ter sido evitados se não fosse a
tentativa apressada de familiarizar o leitor com a
protagonista, o que até funciona de certa forma, mas
não da melhor maneira possível.
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Apesar das incoerências apresentadas, Imperfeitos é um livro que, assim como Divergente, percorre
muito bem o universo da distopia. A narrativa é envolvente e desperta no leitor o interesse em continuar a ler
a história, que só tem fim no segundo livro da série. Cecelia Ahern é um pouco inconsistente no modo como
desenvolve seus personagens, mas demonstra-se
habilidosa ao conseguir elaborar uma sociedade que,
apesar de distópica e estruturada de maneira diferente
da sociedade contemporânea, é um meio de retratar
problemas reais e pertinentes, lidos como um mal-estar
na democracia. O autoritarismo e o preconceito, como
já citados, são apenas alguns exemplos aos quais a
autora recorre para comprovar quão imperfeita uma
população pode ser, seja ela distópica ou real. De modo
geral, a autora mostra-se bem-sucedida na empreitada
de explorar outro gênero literário – o público que o
diga.
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O new adult de Raiza Varella votou 17
Thaís Z. Sylos*
Caçadora de estrelas**, livro de Raiza Varella,
pertence ao gênero new adult, que é definido por um
jovem adulto em fase de mudanças, que está se
descobrindo adulto. Assim como o início da fase adulta
é cheio de incongruências, o livro de Varella também é.
A protagonista, Eva, é uma mulher de 30 anos
que abandonou sua vida estável, de forma inconsequente, para ir a Londres atrás de seu namorado.
Quando é traída, volta para sua cidade-natal, Santos, e
precisa retomar sua vida de onde parou. É o que ela
acredita, mas sua família e seus amigos – pela primeira
e última vez – não atendem todos os desejos da mimada
Eva.
Por ter perdido a mãe muito jovem, Eva sempre
foi paparicada por todos ao seu redor, incluindo seu
melhor amigo, Gabriel, que é apaixonado por ela e o
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co-protagonista da história. Entretanto, para protegêla, ninguém mede esforços para mentir descaradamente sobre qualquer coisa. Essa proteção é absurda, a
ponto de ser dito que Eva nunca pede desculpas a
ninguém; aliás, o responsável por consertar todos os
erros de Eva é sempre Gabriel, que parece existir
apenas em função dela.
Os protagonistas lembram em vários pontos o
casal Bella e Edward, da saga Crepúsculo, de Stephenie
Meyer. Eva é construída para ser a protagonista
“humanizada”: desastrada, azarada (em tudo, mas
principalmente no amor), que por vezes não enxerga
sua própria beleza, capaz de se sacrificar por amor –
características muito semelhantes à Bella –, mas que
também reclama demais e é esfomeada, aproximando
demais os leitores da protagonista. Enquanto isso,
Gabriel representa o herói romântico inalcançável: é
altruísta, protetor e muitas vezes violento, assim como
Edward, além de ser sensível e apaixonante (para não
dizer “pegador”). Ele faz de um tudo pela amada, desde
burlar leis mais simples, a cometer diversos atos
violentos em nome de seu amor. Qualquer um que faça
mal para Eva é inimigo para Gabriel.
Outro ponto em comum é o dualismo na
construção do amor impossível dos casais. Em Crepús-
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culo, há uma frase que define Edward e Bella: “E então
o leão se apaixonou pelo cordeiro.” O que traz
impossibilidade para o amor dos dois é o fato dele ser
um vampiro e ela, humana. Já em Caçadora de estrelas,
Raiza Varella escolheu bem o nome dos seus personagens para estampar a oposição entre o casal. Enquanto
Eva é o nome da primeira pecadora, Gabriel é nome de
um anjo. Isso só reforça as características de cada
personagem e pontua o que supostamente tornaria esse
amor impossível de se concretizar, ainda que a autora
faça essa construção de forma extremamente
problemática, colocando o homem como símbolo da
perfeição e a mulher, do erro.
Ainda em um paralelo com Crepúsculo, enquanto
Bella era uma protagonista apática e morna, a Eva de
Caçadora de estrelas é o completo oposto – e não no
bom sentido. Não apenas os leitores, mas sua família e
até mesmo Gabriel usam a palavra egoísta para
descrevê-la mais de uma vez no decorrer da história. O
sonho de Eva é encontrar sua estrela, que seria o amor
da sua vida, e ela não pensa duas vezes antes de passar
por cima das pessoas que ama para alcançar seus objetivos. Ao contrário dela, Gabriel é extremamente
altruísta, de uma forma incômoda, mas após descobrir
um câncer em estado avançado, chega a ser absurdo o
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que ele faz para que Eva não descubra sua doença, pois
acredita que ela fugirá de seus braços assim que receber
a notícia.
É surpreendente, aliás, como Eva se transforma
no decorrer do livro. Ela mostra a Gabriel que ele está
errado e fica ao seu lado durante todo o tratamento –
tratamento este que só aparece em uma cena, na
primeira quimioterapia de Gabriel; depois a doença vira
um enfeite da história. Há uma grande mudança de
postura da protagonista, que aos poucos abre mão de
seus egoísmos em nome do que ela considera ser mais
importante – Gabriel. É incômodo ver que Gabriel, o
anjo perfeito, foi o responsável pela transformação da
personagem. A autora tira uma das principais
características de Eva, seu egoísmo, em nome do amor
por Gabriel. Entretanto, após muitas páginas tolerando
a protagonista, a mudança é bem-vinda, pelo menos
para dar uma trégua ao leitor, que já suportou muitas
birras e grosserias de Eva.
A evolução de Gabriel no decorrer da obra é
mínima. Ele passa o livro apaixonado por Eva e segue
uma fórmula para solucionar os problemas dela, mas
assim que é descoberto o câncer e a protagonista se
descobre apaixonada por ele, Gabriel parece perdido
em suas ações e toma atitudes estúpidas, que não

202

Arcádia nº5/2019

O new adult de Raiza

Resenhas

condizem com a suposta personalidade admirável que
o livro tenta afirmar a todo momento. Apesar de
sempre dizer que ama Eva do jeito que ela é, ele a
subestima constantemente e seu comportamento piora
após o surgimento da doença, transformando-o em um
personagem ainda mais detestável que Eva.
Apesar dos arcos evolutivos fracos, ao menos os
protagonistas se desenvolvem, o que não pode ser dito
de todos os outros personagens. É importante frisar que
todos os personagens da obra de Varella, sem exceção,
são estereotipados, sendo a construção dos estereótipos
de gênero dos mais abomináveis. As personagens
femininas são sempre
Todos os
descritas como escandalosas, vulneráveis,
personagens da
emotivas, com instinto
obra de Varella,
materno ou desejo de
sem exceção, são
ser mãe, alta libido,
sempre a procura ou
estereotipados,
em companhia de um
sendo a construção homem – aliás, didos estereótipos de versas vezes ocorrem
disputas femininas por
gênero dos mais
causa de homem. Um
abomináveis.
exemplo é
Olívia,
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melhor amiga de Eva, cuja único desejo é engravidar, o
que em certo ponto leva a protagonista a ter essa
vontade também. Já Alice, a secundária da narrativa,
faz o papel de “vilã” apenas por estar namorando
Gabriel quando Eva volta de Londres e seu objetivo em
provocar a protagonista tentando seduzir seu futuro
par romântico. E não apenas as personalidades dos
personagens é estereotipada, como eles transparecem
esse aspecto em suas falas. Eva é o maior exemplo
disso: “mulherzinha”, “vaca”, “vadia” são apenas alguns
dos adjetivos que a protagonista utiliza para se referir
a outras mulheres dentro da obra.
Torna-se mais irritante saber que a autora coloca
os personagens masculinos em pedestais; todos são
honrados, leais, sensíveis, responsáveis e fariam de
tudo por aqueles que amam. Até mesmo os homens que
cometem erros, os fazem por uma razão – imaturidade.
É praticamente uma carta branca: “garotos são garotos”
e não há nada que possamos fazer.
Além disso, Varella apresenta vocabulário
escasso e peca em suas cenas descritivas, sendo que até
o momento de riso dos personagens soa forçado. Há
também um esforço exagerado em colocar carga
dramática em qualquer cena banal. A autora não soube
construir bem nenhum momento revelação durante a
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obra – e houveram diversos deles –, e o livro acaba sem
ter nenhum clímax; em momento nenhum a suposta
morte iminente de Gabriel traz alguma tensão – aliás, o
final inteiro do livro é tão morno que nenhuma
revelação feita é capaz de intrigar ou surpreender.
Em sua tentativa de construir um romance
dramático, mas também divertido, Raiza Varella apresenta um livro incoerente, que se assemelha muito mais
a uma fanfic e não convence com seus longos elogios ao
amor – amor esse que é inconstante, ora egoísta e ora
altruísta. O maior apelo de Caçadora de estrelas é a relação entre Eva e Gabriel, que apesar de ser majoritariamente problemática, tem um ou outro momento
emocionante – para não dizer melodramático. Sendo
um new adult, o livro cumpre sua proposta e mostra o
amadurecimento de Eva, mas a jornada é muito mais
dura para o leitor, que tem que enfrentar os infortúnios
das 448 páginas, do que para a protagonista.
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Impermanência e a desintegração da
humanidade
Victória Pereira Rocha*
Ler obras de ficção científica, especialmente as
provenientes do subgênero cyberpunk, como Akira
(1982), de Katsuhiro Otomo, e Androides Sonham com
Ovelhas Elétricas? (1968), de Philip K. Dick, é também
encarar os mais essenciais medos e anseios de uma
sociedade marcada pelos acontecimentos da II Guerra
Mundial e da Guerra Fria. Desde os avanços tecnológicos até a iminência ou concretização de grandes
catástrofes: todos esses marcos históricos se encontram
combinados em tal vertente a fim de levantar questionamentos sobre a agência do ser humano em um
contexto cada vez mais virtual e plástico. Em cima
desses paradigmas é construído o enredo de Impermanência**, de Daniel Frisano, no qual é introduzida uma
*
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sociedade futurista e imortal, habitada apenas por
mulheres.
Uma conformação social igualitária, desprovida
de ameaças e munida dos mais avançados recursos para
a manutenção infinita da vida. É nessa conjuntura que
vivem Baxti e Hawyia, as personagens principais de
Impermanência. Elas são retratadas frequentemente em
cenas cotidianas, com diálogos denotativos da
realidade artificializada “Ontem foi dia de revisão periódica de caixa craniana, por isso (...) pedi para me
mudarem os olhos” colaborativos para a imersão do
leitor no cenário proposto. Entre esses diálogos, surgem
eventuais ponderações acerca da “história antiga”,
denominação que designa o período anterior ao
advento da imortalidade.
Os personagens, assim como o narrador,
explicitam em vários trechos os eventos do supracitado
momento histórico: os hominídeos, criaturas anteriores
às moradoras imortais da Terra, foram os responsáveis
pelo esgotamento de seus recursos por meio de
extrações de combustível fóssil e guerras. Essa situação
gera uma extinção em massa e um êxodo dos
sobreviventes, que, a partir das pressões enfrentadas,
desenvolvem as tecnologias que mitigaram as
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problemáticas anteriores, dando origem ao modus
operandi do mundo em que vivem as protagonistas.
A mobilização do passado na novela,
principalmente por parte de Hawyia, é um ponto de
absoluta centralidade para o objeto de análise de
Impermanência: a relegação da humanidade a um
espaço de margem, processo esse catalisado pela
expansão do âmbito virtual e tecnológico. Entretanto, o
método de apresentação dessas reflexões e do histórico
de mundo da narrativa utiliza uma abordagem de
pouca
confluência
com as pretensões
É notável o teor
que sugere em seu
problemático de se núcleo. As personconstruir um
agens travam longos
mundo habitado e diálogos de função
completamente exgerido único e
positiva e que adiexclusivamente por cionam muito pouco
à atribuição de permulheres, para, no sonalidade e verossifim, trazer a
milhança à figura deresolução na figura las. Assim, a narrativa perde muitas
de um homem.
das suas (poucas)
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pági-nas em situações que carecem de riqueza narrativa
e fluidez, como no momento em que Baxti e Haw-yia
expõem fatos de conhecimento geral no mundo delas,
para apenas depois afirmarem: “Mas isso todas as
humanas sabem”, demonstrando a função meramente
informativa do diálogo.
O emprego dessa exposição excedente também
faz com que a história perca no que o poeta e crítico de
arte Gotthold Ephraim Lessing chama de “livre jogo da
imaginação”. Por disponibilizar muitas informações
diretas de uma maneira pouco dramática ou palpável,
a narrativa fica desprovida de lacunas que permitam o
desdobramento do imaginário do leitor. Uma vez que a
composição negligencia esse espaço no qual se possa
inferir e especular, o texto acaba por se tornar mecânico
e inverossímil. Dessa maneira, o clímax (que só se
manifesta nas últimas páginas) e o desenrolar das questões trazidas por ele não atingem seu potencial máximo
de rendimento interpretativo, já que o trajeto até tal
momento foi trilhado pelo caminho menos fecundo.
Expor todas as premissas cruciais ao enredo sem
tornar o texto redundante e pouco atrativo é um
problema particularmente frequente nas obras de
ficção científica cyberpunk, em que normalmente se lida
com mundos distópicos e fantasiosos, como no caso de
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Impermanência. Contudo, existem produções que
obtém sucesso sob as mesmas condições, resultando em
uma narrativa criativa e estimulante. Um grande exemplo é Neon Genesis Evangelion, série japonesa dirigida
por Hideaki Anno e baseada no mangá homônimo. A
premissa coincide com vários pontos do texto de Daniel
Frisano: trata-se de uma sociedade formada por
sobreviventes de uma grande catástrofe responsável
por eliminar metade da população da Terra. Há uma
centralidade, também, no grande avanço tecnológico e
numa vasta gama de reflexões sobre a condição
humana.
Lançada no ano de 1995, a série se passa no ano
de 2015, na cidade Tokyo-3, que, após um longo
processo de recuperação do Segundo Impacto, começa
a ser atacada por criaturas chamadas Anjos. A temática
apocalíptica, assim como em Impermanência, depende
de uma série de digressões para ser compreendida e
consequentemente utilizada para dar sequência ao
enredo. Para transmitir essas informações, Evangelion
se vale de meios que adicionam complexidade à
narrativa e incentivam o espectador a participar de um
modo mais ativo. São recursos de caráter denotativo,
que sugerem as informações ao leitor ao invés de
fornecê-las diretamente. Assim, o espectador logo
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infere a existência Tokyos prévias à Tokyo-3, por
exemplo, sem a necessidade de artifícios de explicação
que ocupam espaço no texto e prejudicam o desenrolar
do “livre jogo da imaginação” do leitor.
Esse método de escrita favorece também a
construção de personagem. No anime, os diálogos e
momentos de reflexão são sempre arquitetados de um
modo que, além de transmitirem informações
expressivas sobre a realidade daquelas pessoas, possuam sempre uma substância humana, que pareçam
naturais à situação em que se desenrolam. Surgem,
assim, tipos que inspiram empatia, e que a todo
momento inundam a obra com referências a Freud,
Jung, Schopenhauer e vários outros elementos contribuintes para a imersão do espectador.
Em Impermanência, no entanto, esse tipo de
abordagem não encontra espaço. Há uma evidente
tentativa de fazer as personagens humanas e
autênticas, principalmente quando tratamos de Hawyia
— ela a todo momento cita seu interesse pela “história
antiga”, assunto expressamente proibido e passível de
censura pelas instituições governamentais. Esse ponto,
porém, desenvolve-se de modo a quebrar totalmente as
expectativas construídas durante o texto, levando a
narrativa a utilizar o recurso do deus ex machina em seu
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final: por virtude de seus interesses acerca do passado,
Hawyia é capturada pelo Governo, que revela estar a
tempos desenvolvendo um meio de resolver o surto de
mortes que passou a ocorrer. A protagonista é, então,
convidada a fazer o papel de cobaia para a pesquisa, a
qual consiste em recobrar a presença dos seres
humanos originais na terra por meio de uma
fecundação.
Apesar das diversas afirmações por parte das
personagens que conduzem o experimento sobre o
quão difícil seria ter sucesso, além de outras
incongruências lógicas no próprio universo do texto, a
fecundação ocorre. O livro termina com um diálogo em
que a amiga de Hawyia questiona sobre qual nome deve
ser dado à menina, ao que a protagonista responde
“Que nome devemos escolher para ele, queres tu dizer”.
A escolha por essa resolução vai na contramão da
ideia de humanizar o texto. Hawyia, que antes dessempenhava o papel de questionadora das atitudes do
governo, acaba juntando-se a ele para trazer de volta a
presença dos hominídeos no planeta Terra. Além disso,
a escolha pelo nascimento de um menino faz permanecer uma impressão de que toda a história converge para esse ponto, do qual inferimos que àquela
sociedade era indispensável a presença de homens. Tal
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desfecho é incongruente à narrativa até ali construída;
se antes se explica à exaustão, nesse ponto as coisas
permanecem nebulosas, pois quase não há explicações
sobre como um experimento tão complicado e há tanto
tempo estudado obteve sucesso tão rapidamente. Além
disso, é notável o teor problemático de se construir um
mundo habitado e gerido única e exclusivamente por
mulheres, para, no fim, trazer a resolução na figura de
um homem. Trata-se de um senso comum carregado de
um machismo velado.
Em um mundo no qual os mais ínfimos vestígios
de humanidade são aos poucos aniquilados, é fácil
perder a perspectiva do significado da mesma. O texto
de Daniel Frisano promete um cenário revolucionário,
que atrai pela premissa de um cyberpunk protagonizado
por mulheres imortais. Contudo, o modo como é
explorada essa conjuntura de desumanização frente a
um mundo marcado por catástrofes e crescente
mecanização (típico do gênero) mostra-se inefetivo. O
narrador conduz o leitor pelo texto de um modo
trôpego e pouco imersivo, para, finalmente, chegar a
um final em que, ao invés de marcar um “novo
começo”, como diz a última frase da história, deixa a
impressão de um regresso.
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